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Ximo 
Puig i Ferrer

MOLT HONORABLE PRESIDENT
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Les festes de la Magdalena arriben cada any a Castelló 
durant els últims dies de l’hivern, quan l’oratge convida ja a 
viure als carrers una celebració hospitalària que agermana 
a moltes persones, però quan la covid-19 va aparèixer va al-
terar profundament les nostres vides i les nostres celebra-
cions tradicionals van rebre un fort impacte.

Gràcies al gran esforç de tota la nostra societat vam 
poder fer front als moments més durs de la pandèmia. En-
guany, si tot va com esperem, gràcies a la vacunació podrem 
viure amb responsabilitat les festes a la manera de sempre. 
Si les circumstàncies no ho impedeixen, els actes tradicio-
nals tornaran als carrers de Castelló durant les festes de la 
Magdalena.

Veïns i visitants aguarden l’eixida de les gaiates i el seu 
recorregut, i la Gaiata 19 La Cultural, fidel a la seua cita amb 
la festa, també es disposa a eixir al carrer. En torn a ella mol-
tes persones viuran plenament estes jornades i compartiran 
de nou molts moments feliços durant uns dies que seran en-
guany més especials que mai.

Vull enviar vos des d’ací la meua salutació més afectuosa, 
a tota la gent que feu possible que la Gaiata 19 La Cultural 
mantinga viu l ’esperit de la fes ta i la seua fidelitat a les tra-
dicions castelloneres .

També vull fer vos arribar un fort abraç i els meus millors 
desitjos per a les celebracions de la Magdalena de 2022 i per 
a totes les que compartireu en el futur.
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Vicent
Marzà i Ibáñez

CONSELLER D’EDUCACIÓ, 
INVESTIGACIÓ, CULTURA I DEPORT

Per fi!

Després de dos llarguíssims anys, torna la Magdalena. És, no 
cal dir-ho, una magnífica notícia per a totes i tots, després de 
tant de patiment i tantes dificultats. Encara no hem deixat en-
rere la pandèmia definitivament però gràcies a la vacunació, les 
mesures sanitàries i la responsabilitat de la gent, estem neutra-
litzant els efectes més greus i avançant cap a la normalitat a pas 
valent. De fet, el retorn de la nostra festa als carrers de Castelló 
és un indicador inequívoc que estem en el tram final de la recu-
peració.

Recuperar la Magdalena és un gran pas endavant per als cas-
tellonencs i les castellonenques després de dos anys complexos 
i difícils. En primer lloc, perquè la festa suposa un gran impuls 
per reactivar l’economia local i fomentar l’ocupació. Però tan o 
més important que l’economia és l’ànim de la gent després de 
tantes restriccions, incerteses i recels. I l’alegria i el comboi de 
la celebració esdevenen crucials per superar el mal tràngol aní-
mic que ens ha fet passar la pandèmia a tots i totes.

El poble valencià en general -i la ciutat de Castelló en parti-
cular- necessita la festa i el carrer per sentir-se plenament rea-
litzat.  Sense la música, les places de gom a gom i el caliu de la 
gent, ens manca alguna cosa. Per això és tan important recu-
perar la Magdalena i tornar a viure-la; perquè és, talment, com 
retrobar-nos amb un vell amic o amiga; com recuperar una part 
de nosaltres: un element fonamental de la nostra essència i el 
nostre ser castellonenc.  

Gaiates i colles també les haureu vist de tots els colors du-
rant la pandèmia. Mantenir les reunions, l’organització i, en de-
finitiva, la flama de la festa encesa malgrat la impossibilitat de 
fer cap celebració ha d’haver estat dur i descoratjador. Però la 
vostra Gaiata és un exemple de tenacitat: heu tret forces i ànims 
d’on no n’hi havia i heu continuat publicant el llibret, únic testi-
moni d’aquesta particular travessia del desert.
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José P.
Martí i García

PRESIDENT DE
 L’EXCEL·LENTÍSSIMA DIPUTACIÓ 

DE CASTELLÓ

Estimades i estimats amics de la Gaiata 19 La Cultural. El 
compte enrere per a gaudir novament de la Magdalena està a 
punt d’esgotar-se. La data del 19 de març cada dia està més a 
prop i, amb ella, l’explosió de joia i alegria que suposa per a tot 
castellonenc honrar les arrels.

Enguany sí cridarem l’esperat “Ja el dia és arribat!” i vos 
demane que, des de la prudència, l’expandiu des del cor de 
Castelló fins a cada racó de la capital. Ho tenim ben meres-
cut, per la més que demostrada responsabilitat i solidaritat 
que hem demostrat com a societat durant aquests dos anys 
llargs de pandèmia. Això sí, hem de ser prudents.

Per a mi, les festes de la Magdalena són un dels exemples 
més clars i evidents del que som, sers de festa i de carrer. 
Dins la seua estructura, les gaiates, com la 19, en són en part 
les responsables d’això. Només cal passejar-se pels voltants 
de l’avinguda València durant la Magdalena per a notar-ho.

Personalment, vull mostrar la meua satisfacció perquè en-
guany sí podré viure les festes fundacionals de la ciutat que 
tant estime per primera vegada com a president de la Diputa-
ció. Voldria compartir-les amb tota la gent de Castelló, com-
partint amb tota la ciutadania el nostre orgull de genealogia.

Tinc el desig que la programació que heu preparat siga tot 
un èxit i que el veïnat valore el treball que des de fa dècades 
feu en pro de la cultura i les tradicions de Castelló. També vull 
enviar una salutació especial a Noelia, Alicia, Izan i María Do-
lores, els càrrecs principals de la gaiata, per ser la imatge de 
continuïtat i d’amor per la festa.

Gràcies, en majúscules, per no haver deixat de treballar 
durant aquests dos anys per les tradicions i per seguir trans-
metent la nostra estima per Castelló. Magdalena, festa plena!
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Amparo
Marco i Gual
ALCALDESSA DE CASTELLÓ

La Cultural, ànima de festa

Les nostres festes són cultura, tradició, solidaritat, esforç, trobada, 
alegria i estima. Són algunes dels principals senyals d’identitat ciuta-
dana de les Festes de la Magdalena, arrelades des de fa dècades en la 
memòria col·lectiva d’una ciutat que, a més, va celebrar al setembre de 
2021 el 770 aniversari de la seua fundació. Som una ciutat que continua 
caminant cap al seu futur sense perdre la seua història, la seua identi-
tat, aqueixes arrels que ens van fer poble, una gran poble.

Les Festes de la Magdalena de 2022 seran un autèntic esclat de 
llum, alegria, convivència i estima. Des que començara aquesta pro-
longada i greu pandèmia, les nostres festes de 2020 van quedar suspe-
ses, també les de 2021, com ha estat suspesa la nostra vida i la de molts 
castellonencs que han patit la malaltia i la pèrdua de sers estimats. 

Quan se celebre el primer acte de Magdalena 2022 serem un poble 
unit i emocionat, sentint que Castelló renaix després de llargs mesos 
d’incertesa, dificultats, sofriment, dolor i tristesa. En els nostres cors 
viuran els qui es van anar, els qui han sigut part important del nucli de 
la festa. 

Magdalena sou vosaltres, els qui cada any us dedicau a treballar 
i col·laborar per a crear les vostres gaiates, per a organitzar la vostra 
participació en la setmana gran, per a promoure la convivència en el 
sector, en el barri. 

L’últim sector 19 va nàixer en 1984, significant el creixement de les 
nostres festes i recordant aquella Cultural Esportiva on es practicava 
el bàsquet, handbol o atletisme. Un sector ampli i participatiu, una co-
missió dedicada a entregar el millor per a les festes magdaleneras. Una 
gran Gaiata que comparteix les seues llums i el seu compromís amb les 
tradicions castellonenques.

Ara, ens preparem per a viure les festes de la Magdalena 2022 amb 
tota l’emoció continguda i les ganes de compartir els somnis d’aquests 
dos anys. Desitgem que es complisquen totes les nostres il·lusions. 
Com a alcaldessa de Castelló vull desitjar-vos que aquest futur pròxim 
de la nostra festa arribe carregat d’esperança i alegria.

¡Magdalena Festa Plena!
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Omar
Braina i Bou

REGIDOR DE FESTES I PRESIDENT 
DEL PATRONAT MUNICIPAL 
DE FESTES DE CASTELLÓ

Gaiata 19, un sector de llum plena

Les festes de la Magdalena són l’espai de convivència més in-
tens i entranyable de Castelló. Durant aqueixos dies la ciutat es 
transforma perquè els seus habitants confluïsquen en un am-
bient colorista, emblemàtic i festiu. Aquesta experiència no seria 
la mateixa sense les comissions dels sectors festers, les colles i 
altres col·lectius culturals que són l’ànima de la Magdalena. I, per 
descomptat, sense les Gaiates, els monuments que ens recorden 
cada any la tradició i la història dels nostres avantpassats.

Les Festes de la Magdalena de l’any 2022 seran una vibrant 
realitat després de dos anys sense celebrar la nostra setmana 
gran. Tornarà la llum que ens acompanya “de la antigor per llumi-
nosos camins”.

Les Festes de la Magdalena són singulars, pròpies, molt parti-
cipatives i, per descomptat, emotives. En els nou dies que cele-
brem Magdalena conflueixen sentiments castellonencs que ens 
defineixen i que marquen a les gaiates com a grans espais de tro-
bada, germanor i de celebració. 

La Gaiata 19, que sorgira en 1984, és un món de festa plena. Es 
tracta d’un sector que mostra l’evolució de la ciutat, el creixement 
d’un barri, i el lliurament d’un sector a viure de ple les Festes de 
la Magdalena. Enguany tornaran a encendre el seu Gaiata, il·lumi-
nant el millor de la festa.

Castelló és una ciutat amb ganes de festa, i la festa necessita 
que gent com vosaltres, aquelles i aquells que des de les Gaiates, 
colles i altres col·lectius manteniu viva la festa. Des de l’Ajunta-
ment tenim molt clar que la festa necessita del vostre alé.

En aquesta primavera de 2022 tornarà a brillar la llum de la 
nostra Magdalena, les llums de la Gaiata La Cultural que il·lumina-
ran el treball d’una comissió entregada a les tradicions i a la festa 
que tant volem els castellonencs.

¡Bones Festes!
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Isabel
Granero i Moya 

TINENT ALCALDESSA
DEL DISTRICTE SUD

Enguany podrem viure les nostres festes grans. Des de fa dos 
anys no hem pogut. La pandèmia ens ha paralitzat, ens ha confi-
nat a les nostres cases, aïllats de famílies i amistats. La pandè-
mia, a més, s’ha cobrat la vida de massa sers estimats, deixant 
sense consol a les seues famílies i a tota la ciutadania. Han sigut 
dos anys molt durs i difícils. 

Aquesta primavera viurem Magdalena 2022 amb moltes ga-
nes, però amb responsabilitat. Encara persisteixen restriccions 
sanitàries i no sabem quina ruta vírica seguirà la covid-19. Però 
tenim ganes i la il·lusió de tornar-nos a trobar. 

En el sector de la Gaiata 19, La Cultural, sabem que la festa 
és germanor, treball, solidaritat i convivència. Aquest mes de 
març ens bolcarem a compartir aquests valors que abandera la 
comissió 19, l’últim sector a sumar-se, en 1984, a l’estructura de 
la gran festa castellonenca. 

Les Festes de la Magdalena som tota la ciutat, els seus dis-
trictes, barris, carrers i places. Cada veïna i veí s’implica i parti-
cipa activament. Són dies per al retrobament i la celebració de 
seguir en peus, de continuar lluitant contra les dificultats. 

Magdalena és una cita per a celebrar, per a compartir tradi-
cions i cultura, per a continuar traçant el camí dels nostres avan-
tpassats. Les nostres festes són l’espill del caràcter i dels valors 
castellonencs. Història i cultura, una ciutat que vibra durant els 
dies magdaleners per a conviure i per a guardar en la memòria i 
en el cor als qui més han patit aquesta pandèmia. 

La Gaiata 19 va celebrar la seua presentació al setembre de 
2019, amb aires del Carib i convivència plena, en un acte entranya-
ble que no presagiava tot el que hem patit després. Ara, en aquestes 
festes magdaleneras, Noelia Lerín Martínez i Alicia Moya Collado, 
Madrina i Madrina infantil de La Cultural, respectivament, podran 
viure les festes, al costat del president infantil Izan Vela Moragrega i 
la presidenta de la comissió, María Dolores Zabalza Pietro. 

Castelló mereix que aquesta primavera siga el punt de troba-
da que tant necessitem i que tant gaudirem en el Districte Sud 
de la ciutat, amb nostra Gaiata 19, amb la seua comissió i amb 
aquest sector dinàmic, treballador i tan il·lusionat amb aquestes 
festes.  

                                    
      Bones Festes!



20 G A I A TA  1 9  “ L A  C U L T U R A L ”

Carmen
Molina i Ramos

REINA DE LES FESTES
DE CASTELLÓ

Estimats amics del sector de “La Cultural”.

Cada tercer diumenge de Quaresma, la ciutat de Castelló 
crida a tota la ciutadania per fer romeria fins l’ermita de la 
Magdalena i recordar els nostres avantpassats. Des de fa dos 
anys fem romeria des de casa, sent responsables i prudents 
amb la situació. Ara, després de tant de temps, s’apropa la 
millor setmana de l’any. Nou dies plens de emoció, il·lusió i 
tradició.

Nou dies que hem esperat amb moltes ganes i que estic 
segura gaudirem a cada segon.

Tota la ciutadania està anhelada per tornar a viure cada 
instant de la nostra Setmana Gran i les comissions situades 
a la perifèria de la ciutat, com vosaltres, teniu un paper fona-
mental, fent arribar la nostra festa i les nostres tradicions a 
tot el vostre sector.

M’agradaria fer-vos arribar el meu desig de gaudir d’unes 
festes de la Magdalena 2022 inoblidables i prudents. Ara és el 
moment de demostrar que la llum de la nostra festa sempre 
es manté viva.

Amb molta estima
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Gal·la
Calvo i Santolaria

REINA INFANTIL  DE LES FESTES
DE CASTELLÓ

Amics de la Gaiata 19,  com a tercer any consecutiu, torne 
a escriure unes paraules, com a Reina Infantil de Castelló, en 
el llibre que prepareu amb tanta cura per a les nostres festes 
fundacionals, que la ciutat celebrarà aquest 2022 després de 
dos anys sense poder eixir a gaudir d’elles pels carrers de la 
ciutat.

Després del paró patit a les nostres festes de la Magdalena 
2020 pel virus de la COVID-19, pareix que el món de la festa 
vol moure, i vol moure amb molta il·lusió i moltes ganes de fer 
feina, de traure els nostres monuments als carrer per a que 
la gent els puga veure, però, aixó si, sempre respectant totes 
les mesures i amb molta cura per a que aquest virus no ens 
faça tornar enrrere i tindre que tornar a passar per un altre 
confinament.

Gràcies a totes les gaiates, totes i cadascuna d’elles feu 
posible que la festa estiga viva, i gràcies a vosaltres, amics 
de “La Cultural” per ser part d’aquest equip i sempre estar ahí 
en qualsevol acte dels que s’han pogut organitzar i dels que 
formeu part de l’organització.

 
Gràcies a la vostra comissió per continuar després de dos 

anys, en els que els infantils ja no som tant infantils i pot ser 
alguns ja no siga prioritat el ixir a una desfilada o anar vestits 
de castelloneres o castelloners en comte de gaudir amb blusa 
i tejanos tirar cohets per tot arreu, i les corts majors, tenen 
altres preferències, com estudis o treballs que han seguit 
deixant de costat per a gaudir de la nostra setmana i lluir la 
nostra indumentaria regional.

Espere vore-vos a tots en les properes festes de la Magda-
lena pels carrers de la nostra ciutat participant de tots i ca-
dascun dels actes proposats.

Salutacions



22 G A I A TA  1 9  “ L A  C U L T U R A L ”

Esteban
Gual i Ibáñez

PRESIDENT FEDERACIÓ GESTORA
DE GAIATES

Fa massa mesos que estem sumits en la boira que ens ha dut 
aquests temps que ens toca viure. Uns temps que hi són carregats 
d’efectes per a la nostra salut física, però també per a la nostra salut 
mental i per a la forma en què estem acostumats a relacionar-nos, 
conviure, planificar i fins i tot fer festa. És per tot això que ara és el 
moment en què més important resulta la festa per als ciutadans i 
ciutadanes de la nostra ciutat.

Aquesta festa, la més popular de la ciutat, ens parla de llum i 
d’esperança, de com il·luminar camins en moments d’incertesa. Ara 
més que mai les Gaiates han de ser els fanals que, carregats de co-
lorit i festejos populars, aporten perspectives de futur i esperança. 
Gaiata, emblema de la història magdalenera.

Enguany Castelló tornarà a convidar a la festa a tot el món, enca-
ra que no hi siga com de costum. Una vertadera llàstima perquè les 
festes de la Magdalena són un espill on podem veure la imatge de les 
tradicions, els costums més arrelats i les creences més venerades 
a la nostra ciutat.

El temps passa molt de pressa, però la gaiata, i la seua essència 
en el món de la festa, no sols resisteix, sinó que continua ampliant 
mires, reinventant-se i sent nexe d’unió entre els castellonencs i les 
seues arrels. Açò és el que han aconseguit els 19 sectors de Caste-
lló, i pel que continuarem lluitant i sent els responsables d’acostar i 
estendre la festa a cada racó del seu barri, per a fer participe el con-
junt de veïns d’aquest il·lusionant projecte comú i mantenir-lo viu.

Aprofitant aquestes pàgines, com a president de la Federació Ges-
tora de Gaiates, vull agrair el treball i esforç de totes i cada una de les 
persones que formen part de la comissió de la Gaiata 19 La Cultural. La 
gent gaiatera treballa cada any amb molt d’esforç per a expandir per tot 
el seu barri la nostra estimada festa i donar-li als veïns les festes que es 
mereixen. El seu treball intens i desinteressat és sinònim de tradició i 
de dedicació, i possibilita que les nostres festes passen de generació 
en generació per tal d’aconseguir que no es perden mai. I enguany tot i 
que no es poden realitzar unes festes com ens agradaria, aquestes per-
sones són més essencials que mai per mantenir viva la il·lusió per les 
nostres festes, il·lusió que provoca continuar sent socis per tal d’ajudar 
a les nostres associacions a mantenir-se vives i no desaparéixer.

Gràcies!
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Pepe
Beltrán i Bacas

PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ 
DE COLLES DE CASTELLÓ

Benvolguts amics i amigues,

Sembla que enguany sí, per fi, tornarem a escoltar el ‘Pregó’ 
de Bernat Artola, tornarem a complir amb la tradició i a mostrar 
l’orgull pels nostres orígens el tercer diumenge de Quaresma en 
la Romeria de les Canyes fins a l’Ermita de la Magdalena, la llum 
de les Gaiates il·luminarà de nou els carrers i places de la nostra 
Ciutat, se’ns posarà la pell de gallina escoltant el Rotllo i Canya 
i vibrarem amb el so i l’olor de la pólvora, i la festa i la música 
envairan Castelló de nou. Les Colles obriran de nou les seues 
portes i els Carros Engalanats tornaran a eixir al carrer. I allí 
estarem nosaltres, des de la Federació de Colles de Castelló, 
acompanyant i gaudint al costat de les comissions dels 19 sec-
tors gaiaters de la ciutat en cadascun dels diferents actes que 
compartim, perquè les nostres festes són ‘orgull de genealo-
gia’, són tradició, pólvora, llum, música, festa i també unió, unió 
que creix dia a dia entre els diferents col·lectius que durant 
tot l’any treballem de manera altruista per la nostra ciutat i les 
nostres festes, unió que ha costat molt d’esforç aconseguir i 
que ha de romandre perquè junts aconseguim que cada dia les 
festes de Castelló siguen millors en tots els sentits.

Seran unes festes diferents, segur que sí, en les quals la res-
ponsabilitat per part de tots serà essencial perquè tot isca de 
la millor manera possible i puguem gaudir-les amb seguretat i 
sobretot, amb salut. Però a pesar que no siguen com sempre, 
la il·lusió i les ganes de totes i tots per tornar a viure-les supe-
raran segur tots els contratemps i les dificultats i un any més, 
junts, espremerem fins a l’últim segon en el qual el ‘Vítol!’ pose 
fi a les Festes de la Magdalena probablement més esperades 
de la nostra història.

Des de la Federació de Colles de Castelló desitgem que gau-
diu al màxim cada minut d’aquestes festes tan merescudes i 
sobretot, desitgem poder fer-ho al costat de totes i tots vosal-
tres.
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Comissió de
Festes Sant Pere

Com a màxims representants de la Gaiata 12 “El Grau” 
i de la Comissió de Festes de Sant Pere, és un honor per 
a nosaltres poder dedicar unes paraules a aquest sector 
tant benvolgut per tots nosaltres i amb el qual ens uneix 
una gran estima.

Primerament, saludem a Noèlia, Alícia, Izan i a les seu-
es Corts d’Honor, amb el desig de què tots plegats pas-
sem unes inoblidables Festes de la Magdalena, vivint en 
primera persona cada acte, sentint l’orgull i el privilegi 
que representar als sectors “La Cultural” i “El Grau”.

Així mateix, fem extensible també la nostra salutació 
a la seua Presidenta María Dolores Zabalza i la resta de 
gent que forma aquesta magnífica Comissió de la Gaia-
ta 19 “La Cultural”, agraint l’esforç i treball que realitzen 
perquè cada any puguem gaudir d’una gran setmana de 
festes. Gràcies a gent com vosaltres, que treballa des-
interessadament per les nostres festes,  aquestes cele-
bracions fundacionals són reconegudes per tot el món i 
cada tercer diumenge de Quaresma ens arrelen més als 
nostres orígens.

Acabem la nostra salutació d’aquest Llibret adreçant-
mos a la resta de sector de “La Cultural”, convidant-los a 
participar en les festes, a compartir amb la seua Gaiata 
l’orgull de genealogia que ens agermana, i que baixant 
des del Castell Vell, ompli La Plana i arriba fins a la nostra 
estimada mar.

Bones festes a tots i a totes.
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Falla Sant Josep
de Borriana

Hola a todos amigos de La Cultural.

En los tiempos que corren lo más 
importante es que todas las fiestas 
tradicionales de nuestros pueblos y 
ciudades sigan celebrandose y que 
está pandemia no ponga en peligro 
la celebración de nuestras tradicio-
nes que tantos años llevamos cele-
brando. 

Para nuestra falla es un orgullo 
estar hermanados con la Gaia N19 La 
Cultural y deseamos que está her-
mandad dure por muchos años .

Estas fiestas de la Magdalena sa-
bemos que serán diferentes y com-
plicadas, pero a pesar de esto espe-
remos que lo paséis lo mejor posible 
y que sean inolvidables tanto para 
vuestras Madrinas como para el res-
to de comisión.

Un fuerte abrazo.

Presidents:
Juan Capella i Claramonte
Carlos Boira i Arrufat

Presidenta infantil:
Aitana Boira i Sanchís

Fallera major:
Adriana Gauchía i Corbalán

Fallera major  infantil:
Noa González i Navarro
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M0 Dolores
Zabalza i Prieto

PRESIDENTA DE LA GAIATA 19
“LA CULTURAL”

Benvolgut veïnat i benvolguda Comissió de la nostra Gaia-
ta 19 “La Cultural “,

Com tots i tots sabem aquest any, a causa de la pandèmia 
de la COVID-19 que estem patim, celebrarem una Magdalena 
atípica. No obstant això, la Comissió manté viva la  il·lusió fes-
tera i intentarem estar a l’altura de les circumstàncies per po-
der oferir el millor programa d’actes que siga possible. 

A més, vull donar les gràcies a tota la ciutadania i a les em-
preses del sector per la col·laboració i suport a la Gaiata,  mal-
grat la situació complicada que estem travessant. 

 
També, vull reconéixer el desig constant de tots els mem-

bres de la Gaiata per aconseguir amb el seu esforç, un monu-
ment digne i unes festes “dignes de nom i de fets” i que tothom 
estiga satisfet amb el nostre treball en favor de la setmana 
magdalenera. 

Per descomptat, com a presidenta, convide a tot el veï-
nat i a les persones visitants que ens vullguen acompanyar 
a participar en les activitats del sector. D’esta manera, acon-
seguirem recuperar la convivència anterior a la crisi sanitària 
i adaptar-nos amb alegria a la nova normalitat que ens toca 
viure. 

Per finalitzar, confie que les nostres madrines Noelia, Ali-
cia i Izan s’emporten uns records inoblidables del seu pas per 
la Gaiata i unes vivències úniques de la setmana gran de Cas-
telló. 

Fem Gaiata... “perquè la Gaiata siga el nostre millor Pregó”

Bones festes de la Magdalena de 2022!!!
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NOELÍA LERÍN I MARTÍNEZ

ALBA BATALLER I SUÁREZ

CARLA CABALLERO I ALVÁREZ

ANDREA LLOPIS I VELA

SARA NACHES I MONTESINOS

RAQUEL NACHES I MONTESINOS

ANDREA NACHES  I MONTESINOS

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ I LUJÁN



Comissió



Noelia
Lerín i Martínez

M A D R I N A  2 0 2 2
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Alba 
Bataller
i Suárez

MADRINA
D’HONOR 2022
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Andrea 
Llopis i 

Vela

DAMA
D’HONOR 2022
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Carla
Caballero 
i Álvarez

DAMA
D’HONOR 2022
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José Luis 
Sánchez i 

Luján

ACOMPANYANT
2022
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ALICIA MOYA I COLLADO

IZÁN VELA I MORAGREGA

AHINARA HERNÁNDEZ I SUÁREZ

GALA SEGURA I MORA

VEGA SEGURA  I MORA

JULIA BALAS

ISABEL NACHES I MONTESINOS

ALBA SEGUER I BOIX

GALA VEGA I SEGURA

MARCO PRADO I GÓMEZ
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Comissió Infantil
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Alicia
Moya i Collado

M A D R I N A  I N F A N T I L  2 0 2 2
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Izan
Vela i Moragrega

P R E S I D E N T  I N F A N T I L  2 0 2 2
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Ahinara
Hernández
i Suárez

MADRINA D’HONOR
INFANTIL 2022
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Vega
Segura i

Mora

DAMA D’HONOR
INFANTIL 2022
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Julia
Balas

DAMA D’HONOR
INFANTIL 2022
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Alba
Seguer i

Boix

DAMA D’HONOR
INFANTIL 2022
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Gala
Segura i
Mora

DAMA D’HONOR
INFANTIL 2022
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Marco
Prado i

Gómez

ACOMPANYANT
INFANTIL 2022



ESBÓS GAIATA MAJOR

ESBÓS GAIATA INFANTIL

GENT CULTURAL



Fem Gaiata
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Esbós
Major

LEMA 
LA IL·LUSIÓ CULTURAL

ARTISTA
PEPÍN MARCO 
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Esbós
Infantil

LEMA 
LA FESTERA CULTURAL

ARTISTA
FIDEL BUENO
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PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE CASTELLÓ DE LA PLANA
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Article



56 G A I A TA  1 9  “ L A  C U L T U R A L ”

Patrimoni Arquitectònic 
de Castelló de la Plana

ANTECEDENTS HISTÒRICS SOBRE LA NOSTRA CIUTAT
Per a comprendre bé els valors, no sols 

artístics, sinó també històrics, que han de 
considerar-se a l’hora de tractar sobre els 
edificis, convé recordar com es va aconse-
guir que aquell xicotet poblat conegut com 
a Casteyllo de Burriana, nascut al voltant 
de dues alqueries situades en un camí, es 
transformara en l’actual Castelló. Per a això, 
és imprescindible assenyalar algunes eta-
pes de la nostra història que va començar 
allà per l’any 1252.

Per a estudiar la major part del patrimoni 
arquitectònic de la ciutat, ens hem de referir 

a una etapa posterior al moment en què la nova població del pla va ser 
una realitat i fins allí van arribar els cristians que, segons la llegenda, 
van poder habitar en l’antic nucli de la muntanya i, així mateix, a tota la 
gent que es va traslladar fins a les nostres terres. Bé és cert que els pri-
mers assentaments humans daten del Neolític ja que, d’acord amb els 
estudis arqueològics duts a terme, es van localitzar, tant en la Cova de 
la Seda, com en el camí de la Costa, els voltants de la Font de la Reina i 
en el mateix turó on està situada l’ermita dedicada a Maria Magdalena. 
Així mateix, es van localitzar restes ceràmiques i metalls com a bronze o 
ferro, al Castellet, les Serretes, la desembocadura de la séquia de l’Obra  
o el tossal  Gros.
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ETAPA IBERA
Acabada la Prehistòria i, una vegada que els nostres avantpassats 

van anar coneixent la manera de treballar la terra, van poder domes-
ticar determinats animals, van aprendre la manera d’utilitzar alguns 
metalls per a fabricar els seus rudimentaris habitatges i, sobretot, van 
poder expressar les seues idees mitjançant signes dels quals va nàixer 
l’escriptura, deixant la vida nòmada, establint-se per determinats llocs 
de les nostres terres. És indiscutible que, durant l’Antiguitat, van exis-
tir agrupacions d’habitatges en algunes zones de les quals actualment 
constitueixen el nostre terme municipal, que bé van poder formar un 
xicotet nucli. Donen testimoniatge d’això: la peça ibera del pujol de Gas-
set, juntament amb altres restes ibèri-
ques trobades en el pujolet de la Torre 
i en el Castell Vell; no obstant això, 
no són suficients per a poder afirmar 
que, alguna d’aquelles rudimentàries 
construccions, pogueren formar part 
del que  constitueix l’objecte del pre-
sent treball.

PERÍODE ROMÀ
També els romans durant la seua llarga etapa en la península Ibèri-

ca, van deixar en les nostres terres algunes petjades i, a través d’elles, 
es pot afirmar l’existència d’habitants en el nostre terme municipal, 
com demostren els jaciments del pla del Moro, la font de la Rabassota, 
quadra de na Tora  o la senda de la Palla. També algunes restes de re-
cipients en la nostra costa i vestigis trobats mentre es duien a terme 
les obres per a canalitzar  el barranc de Fraga. Fruit dels correspo-
nents treballs i estudis arqueològics duts a terme, és possible asse-
gurar que, en l’àmbit del que constitueix actualment el nostre terme 
municipal, va haver-hi una vila romana que ocupava al voltant de tres 
mil metres quadrats d’extensió, encara que bé va poder tindre major 
superfície. Per les  restes documentades, és probable que existira un 
carrer dotat de canalització central i en tots dos costats de l’antic vial, 
construccions pròpies de l’etapa coneguda com a romanització de la 
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península Ibèrica, durant un període situat entre els segles segon i 
tercer després de Jesucrist . És probable que tampoc existira algun 
edifici romà que tinguera l’entitat necessària per a formar part del 
present treball, si bé, el propi assentament, igual que altres infraes-
tructures, com el camí del Caminás o les quadres situades a l’oest del 
nostre terme municipal, permeten pensar que bé podien haver existit 
alguns monuments que després de futurs  estudis, potser algun dia 
permeten enriquir el nostre patrimoni històric, per la qual cosa  cons-
titueixen entorns que han de ser protegits.

ÈPOCA HISPANOÀRAB
Nombrosos testimoniatges permeten estudiar la cultura d’aquesta 

etapa de la nostra història. Entre ells tenen especial importància el sis-
tema de regs amb séquies, encara que alguns historiadors afirmen que 
el seu origen data de l’etapa romana, si bé, van ser els àrabs els qui van 
incrementar, en gran nombre, les alqueries (en àrab, «alqueria» signifi-
ca conjunt format per un nombre reduït de cases) habitades a les parti-
des d’Almalafa, Benimahomet, Benirabe i altres, igual que van potenciar 
el sistema per a canalitzar l’aigua que els permetia obtindre major ren-
diment a aquestes terres situades al sud–est de l’actual població, amb 
centre en la partida i nucli poblacional de Fadrell.

A partir de l’any 1269, el nou poblat va rebre la corresponent autorit-
zació per a poder celebrar fires i mercats en el que l’any 1284, va poder 
ser considerat com un municipi, ja que comptava amb el necessari Con-
sell i una muralla que protegia la nova vila medieval de possibles atacs 
d’altres pobles. Ben prompte, el recinte emmurallat degué ampliar-se 
ja que va créixer amb l’arribada de nous pobladors. La nova muralla en-
voltava una superfície que superava les díhuit hectàrees. Limitava pel 
nord amb l’actual plaça de Clavé i el carrer Sant Lluís, pel sud, els carrers 
Escultor Viciano, Gasset, Porta del Sol i Ruiz Zorrilla. A l’est arribava fins 
al carrer Governador Bermúdez de Castro i a l’oest acabava en l’avinguda 
del Rei en Jaume.

Poques restes queden d’aquell mur que comptava amb els portals de 
l’Om, de la Fira, de Sant Agustí o de l’Aigua, així com uns altres de menor 



59 G A I A TA  1 9  “ L A  C U L T U R A L ”

grandària, com el del Molí Roder i 
la de la Illeta. Referent a això, les 
corporacions municipals van tin-
dre la idea d’assenyalar  sobre les 
calçades actuals el traçat de l’antic 
mur defensiu, amb la qual cosa, els 
qui estan interessats en aquestes 
qüestions poden fer-se una idea de 
la seua ubicació. Entre els edificis que van poder tindre el seu origen 
durant aquells temps medievals, alguna de les ermites que degueren 
existir en el denominat Casteyllo de Burriana, hagueren pogut consti-
tuir bons exemples d’haver-se mantingut en peus; no obstant això, amb 
els anys van ser demolides o es van perdre per falta del manteniment 
adequat. Per sort, encara queda la que es va convertir, sens dubte, en 
les més popular, ja que fins ella es dirigien els nostres avantpassats en 
processó rogativa, durant els primers anys de la “vila medieval” i ho con-
tinuen fent en l’actualitat.

ETAPA CONVENTUAL I GUERRES DE GERMANIES
Durant el segle XVI, alguns monestirs i convents van sorgir en te-

rrenys fora de les muralles. Al voltant de les seues esglésies i també, al 
costat dels camins que els unien al recinte fortificat, van sorgir xico-
tets nuclis o ravals; però la nova població continuava creixent i, per a 
poder albergar als qui desitjaven viure en ella, va ser necessari trencar 
les muralles i nous barris van permetre que Castelló comptara, en 1588, 
amb tres mil cinc-cents veïns. Mentrestant, en les proximitats del portal  
dels Gascons, conegut també com Porta del Sol, existia ja el convent de 
Menors Observants de Sant Francesc, fundat en 1502 en el del Roser, 
pròxim al Molí Roder. D’altra banda, l’any 1579 es va fundar el convent de 
Predicadors de Sant Tomàs. Mentrestant, al costat del portal d’en Ruvio, 
conegut com el “raval dels Forques”, es van situar cases i corrals que van 
donar origen als actuals carrers Sant Fèlix, Sant Roc, Comte Pestagua, 
Sant Luís, Sanahuja i a les places de Clavé i Maria Agustina. La conversió 
al cristianisme de la major part dels musulmans i la seua permanència 
en el poblat fundat pels cristians, va permetre que s’obrira el carrer Nou, 
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hui Moreria i, al mateix temps, quedara unit l’antic barri musulmà amb el 
carrer Enmig. En aquella zona, el convent de la Puríssima Concepció de 
les Monges Clarisses va sorgir sobre l’antic solar que ocupava l’església 
de Sant Sebastià i el primer hospital de la “vila”, en l’emplaçament cone-
gut actualment, com plaça de Santa Clara.

EL SEGLE XVII
Juntament amb la constant arribada de nous habitants, la població va 

experimentar un creixement notable, malgrat les pestes i la guerra. Els 
ravals van aconseguir albergar un bon nombre de veïns i va ser necessa-
ri dotar l’antic nucli medieval amb: pous, forns, abeuradors i canalit-
zacions tant d’aigües potables, com a residuals. Entre 1591 i 1604, es 
va alçar la Torre Campanar, la Capella de la Comunió en la Vella Esglé-
sia de Santa Maria i van començar les obres per a albergar el Consell. 
Va sorgir també el conegut com carrer Ample, actualment Trinitat, 
als costats del qual es van construir nous habitatges. L’obertura de 
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la muralla va permetre que es poblara el raval del Roser, al costat 
del convent dels Dominics; al mateix temps, en el camí de Fadrell, 
actual carrer de l’Escultor Viciano, van començar a construir-se ca-
ses. També en el raval de les Forques, es va consolidar el carrer Sa-
nahuja, llavors Moreres i es va construir en el de Sant Fèlix, l’ermita 
de Sant Roc del Pla, en ocasió de les pestes de 1650. Encara que les 
obres més notables van tindre lloc, durant el segle XVII; entre elles, 
la Llotja del Cànem o el palau municipal; però sobretot, la demolició 
d’algunes cases va permetre comptar amb un espai que va començar 
utilitzant-se com a mercat, al principi amb parades desmuntables i 
després fixes. Durant molts anys, en aquell recinte se celebraven els 
esdeveniments més notables: des de bous fins a la col·locació del 
cadafal en les execucions, per la qual cosa va començar a anome-
nar-se plaça Vella.

LES GRANS REFORMES DEL SEGLE XVIII
A la fi del segle XVIII, Castelló superava els tretze mil veïns. El cà-

nem proporcionava treball i jornals. Les muralles medievals no van 
tindre més remei que desaparéixer en el que es va considerar una 
important decisió del governador Bermúdez de Castro. Amb ella 
també van desaparèixer els antics portals. El Consell s’havia traslla-
dat al nou edifici de la plaça Vella i al seu costat, es van construir les 
Cases de les Ànimes, adossades a la torre campanar, demolides per 
a poder construir, en iniciar-se la dècada dels huitanta del passat 
segle XX, el nou edifici per a oficines municipals. La urbanització del 
barri del Calvari va permetre disposar de solars per a dur a terme 
nous habitatges. Als Corders se’ls va permetre treballar en un hort de 
propietat municipal. Al carrer del Coloro de l’hort de Sant Tomàs, va 
ser edificada l’any 1789, la Casa de Xiquets Òrfens de Sant Vicent Fe-
rrer; mentre uns anys abans (1770), al costat del portal dels Gascons 
es va alçar la Caserna del Rei, lloc on més endavant es va instal·lar el 
denominat Hotel Suizo. La canalització de la séquia Major, va perme-
tre urbanitzar el carrer del Governador Bermúdez de Castro i el palau 
del Bisbe Salinas.
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 ETAPA DEL GOVERNADOR BERMÚDEZ DE CASTRO
Moltes van ser les obres impulsades per qui fou cap polític de la go-

vernació de Castelló, Antonio Bermúdez de Castro, considerat per molts 
historiadors, el millor polític de la història de Castelló. Entre elles, cal 
citar la plaça Nova, coneguda després com plaça del Rei en Jaume i que, 
en l’actualitat, constitueix una de les parts de l’avinguda del mateix nom. 
En aquella nova plaça va començar a celebrar-se el Mercat del Dilluns 
el 28 d’octubre de l’any 1800. Amb Bermúdez de Castro va poder tras-
lladar-se l’antic cementeri, situat al costat de l’edifici de l’Ajuntament, 
que ocupà fins els terrenys on es trobava el Calvari (solar on es troba la 
pèrgola del parc de Ribalta). Eren tantes les obres que aquell il·lustre go-
vernador va voler fer, que algunes no van poder ser acabades mentre va 
viure; però a la seua iniciativa es deuen la il·luminació pública, l’avinguda 
dels Germans Bou, el traçat dels carrers que, durant molts anys, van ser 
autèntiques rondes de circumval·lació i, al mateix temps, carretera na-
cional entre València i Barcelona; és a dir: la Ronda del Millars i la Ronda 
de la Magdalena.

L’IMPULS DEL SEGLE XIX
Sens dubte, el nomenament de Castelló com a capital de la provín-

cia l’any 1832, va ser un dels fets més notables de la nostra història. Bé 
és cert que la ciutat gaudia d’una economia sanejada; però així mateix, 
va tindre la sort de comptar amb personatges que van propiciar que 
algunes obres hagen perdurat fins als nostres dies. A més del nou vial 
fins al Grau en 1847, es va disposar de la carretera de Morella, en 1860. 
El ferrocarril era ja una realitat. El passeig de Ribalta i el posterior de 
l’Obelisc van permetre que la ciutat comptara amb un important pul-
mó verd de set hectàrees. Inversions privades, com la nova plaça de 
bous en substitució de l’antiga del pany de les Creus; equipaments 
tan notables, com el Teatre Principal o la presó Model i, sobretot, el 
començament de les obres del port en el Grau, van fer de la capital 
de la Plana, una ciutat moderna que esperava el segle XX amb espe-
rança d’un pròsper futur, en haver-se suprimit la cotilla que significava 
l’existència de la muralla medieval i posterior liberal; pel que cadascun 
dels alcaldes que presidien les diferents corporacions municipals, es 
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plantejaven la necessitat de comptar amb els documents d’ordenació 
urbanística necessaris.

PLANEJAMENT URBANÍSTIC. NOVES CONSTRUCCIONS
Amb el segle XX, realitzades algunes obres de sanejament i urbanit-

zació, l’arquitecte municipal Godofredo Ros de Ursinos, va redactar el 
primer pla d’ordenació l’any 1885. En ell es plantejava la regulació dels 
carrers de la perifèria: des del que va ser el portal de Sant Francesc, fins 
al passeig de Ribalta  i des de la ja desapareguda muralla, fins a la Se-
quiota situada en el barri de l’Armelar. Un lustre després, es va dissenyar 
un nou pla per a ordenar el creixement en la zona sud-est de la ciutat: 
actuals carrers Asensi, Herrero i Casalduch. Així mateix, es va continuar 
dotant de clavegueram les zones més consolidades de la ciutat i conti-
nuaven sorgint nous edificis: Escola Pia, les esglésies de la Trinitat i la 
Sagrada Família, així com l’oficina del Banc d’Espanya, entre altres.

Els plans de Ros de Ursinos  no es van executar, però no havien quedat 
en l’oblit; d’ací que, durant l’any 1911, se li encarregara a l’arquitecte José 
Gimeno Almela, un nou document d’ordenació urbanística en el qual, a 
més d’incloure els de 1885, constituïra el del primer eixample pel sud de la 
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ciutat. Aquell pla va ser aprovat per RD del 18 de setembre de 1914. El nou 
pla, a l’estil de l’urbanisme  d’Eixample, propi de l’època, proposava illes de 
cases ortogonals de cent per dos-cents metres i entre elles, dues places 
circulars. Tampoc va poder executar-se el document de Gimeno Almela 
i, en 1925, es va sotmetre a concurs públic el nou pla d’ordenació, que li 
va ser adjudicat a l’arquitecte Vicente Traver Tomás. Aquest nou planeja-
ment de l’any 1925 tampoc va poder gestionar-se ja que  esclatà la Guerra 
Civil. El mateix autor va sotmetre a la consideració de les autoritats un 
altre nou en 1939, aprovat el 5 de juliol del mateix any.

La nova llei del sòl de 1956 va obligar els ajuntaments que adaptaren 
els seus plans, per la qual cosa el de Castelló de la Plana va encarre-
gar, l’any 1963, aquest treball a l’equip format pels arquitectes Manuel 
Romaní, Miguel Prades i Vicente Traver G. Espresati; no obstant això, 
aquell primer PGOU, elaborat a l’empara de la primera llei del Sòl de 
l’Estat Espanyol, tampoc va poder executar-se, per la qual cosa mal-
grat ser una etapa de gran activitat en la construcció, es funcionava 
a través d’ordenances subsidiàries i normes elaborades, per consens, 
entre el diferents organismes competents en urbanisme, a l’espera 
de la nova llei estatal que va sorgir en 1975 i va ser reformada un any 
després. L’equip de govern de l’alcalde Vicente Pla, no va aconseguir 
aprovar definitivament el planejament general. Va ser el 17 de març del 
1984, quan la nostra ciutat va disposar, per primera vegada en la seua 
història d’un PGOU, encara que a pesar d’haver sigut aprovat, va ser 
recorregut i revocada la seua aprovació. Després de nous tràmits, va 
aconseguir ser aprovat a l’octubre del mateix any.  

CATÀLEG PATRIMONI DEL PGOU DE L’ANY 2000
El planejament general, aprovat definitivament l’onze d’abril de l’any 

2000, contenia un llistat d’edificis i entorns que, segons el parer dels 
seus redactors, era l’apropiat per a la nostra ciutat. En ell, els edificis o 
entorns que disposaven d’alguna mena de protecció eren, entre altres, 
els classificats com:  Béns d’Interés Cultural (BIC). Edificis o entorns de 
màxim interés (EMI) als qui se’ls reservava el nivell de protecció integral.
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1. MAGATZEM o ANTIGA FÀBRICA DE DÁVALOS. La zona de l’eixample 
situat al sud de la capital de la Plana va constituir, a principis del passat 
segle, un enclavament quasi exclusiu de xicotetes indústries i magat-
zems, dels quals a penes queden alguns exemples. Entre ells destaca 
el situat al carrer Herrero número quinze. Aquesta antiga fàbrica va ser 
projectada per l’arquitecte Josep Gimeno Almela; és d’estil modernista 
i consta de tres naus, amb paraments que combinen perfectament la 
maçoneria concertada amb elements de rajola vista. En la part superior 
de les testeres frontals existeixen uns elements amb ceràmica plana 
esmaltada en verd, en tots dos costats del capcer que disposa de do-
ble finestra i ampit escalonat rematat amb teules vidriades del mateix 
color. L’edifici no sols té un gran interés històric per ser únic en la zona, 
sinó per estar executat amb gran cura. També les reixes són un exemple 
de bona execució i constitueixen exemples del modernisme industrial 
de l’època. Aquest immoble va ser promogut per l’empresari castello-
nenc Ezequiel Dávalos Masip i, en l’actualitat, és un dels pocs que es 
conserven, de totes les indústries i naus industrials que van existir en 
la zona de la ciutat coneguda com Raval o Eixample de la Trinitat, du-
rant els dos primers terços del passat segle. La coneguda popularment 



66 G A I A TA  1 9  “ L A  C U L T U R A L ”

com a Fàbrica de Dávalos, era una de les majors de la ciutat, va arribar 
a donar treball a unes quatre-centes dones i al voltant de deu operaris. 
Estava dedicada a la confecció de peces de punt, encara que durant la 
Guerra Civil també va proveir de peces militars als contendents. Va ser 
qualificada en el PGOU com a dotacional i, així mateix, inclosa en el Pa-
trimoni d’edificis a protegir. En l’actualitat forma part del patrimoni de 
la Fundació Dávalos Fletcher, creada pels consorts Ezequiel Dávalos i 
Delfina Fletcher.

2. ANTIGA SUCURSAL DEL BANC D’ESPANYA. L’edifici situat a la 
cantonada nord-oest de la plaça de la Pau de Castelló, albergava fins fa 
pocs anys, les oficines de la sucursal del Banc d’Espanya. Va ser el 19 de 
desembre de 1883 quan l’ajuntament, a través del seu alcalde Joaquín Pe-
ris,  va sol·licitar al governador del Banc d’Espanya,  Juan F. Camacho, que 
s’iniciaren els tràmits per a instal·lar-hi una oficina d’aquesta entitat en la 
capital de la província de Castelló. Va ser tal l’augment de les operacions 
bancàries que molt prompte es va estudiar la possibilitat de buscar un 
immoble, en venda o lloguer, per a instal·lar la sucursal. Es van presentar 
diferents opcions, però finalment es va decidir utilitzar l’edifici situat en la 
plaça de la Pau, cantonada al carrer Escultor Viciano, on va estar la sucur-
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sal del Banc d’Espanya fins a la seua desaparició., encara que l’immoble, 
que encara utilitza l’Estat per a altres dependències, va ser construït en-
tre els anys 1945 i 1950, Fa alguns anys es va adequar a les necessitats de 
la seua nova activitat administrativa.

3. ANTIGA CAMBRA DE COMERÇ. Immoble situat al carrer Cervantes 
número vint-i-nou. Construït entre 1939 i 1955, segons projecte de l’ar-
quitecte Luís Ros de Ursinos, constitueix un magnífic exemple de l’estil 
propi de l’arquitectura dels anys quaranta del passat segle. Les úniques 
obres que es proposaven poder ser autoritzades, en el document re-
dactat per la Ddmarcació a Castelló del Col·legi d’Arquitectes, amb la 
finalitat que es mantinguera en peus l’edifici, són les de rehabilitació.

4. ANTIGA DELEGACIÓ D’HISENDA. La construcció d’un nou edifici 
per a situar les dependències de la Delegació Provincial del Ministeri 
d’Hisenda en el passeig Ribalta, ha permés adequar l’antic immoble, si-
tuat en la plaça de l’Hort dels Corders per a ser utilitzat per l’Ajuntament 
de Castelló de la Plana i la Universitat Jaume I, com a dependències cul-
turals. L’antiga delegació va ser projectada pels arquitectes F. Echeni-
que Gómez, L. F. Quijada Martínez i M. Nasarre Andera, encara que en 
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la direcció de les obres va intervindre l’arquitecte castellonenc Vicente 
Traver Tomás. Disposa en la seua part central d’un ampli pati que està 
cobert amb una claraboia en la seua planta primera i deixa al desco-
bert els dos pisos restants. El cos principal disposa de quatre plantes, 
mentre que els dos laterals, tan sols tenen tres. Sobre la porta principal 
existeix un ampli balcó i altres sis, de menor grandària en els cossos 
laterals. Amb les obres d’adequació per al seu ús actual, dutes a terme 
conjuntament per l’Ajuntament i la Universitat Jaume I, es va deixar la 
façana de l’antic edifici, encara que el seu ús es destina, de manera ex-
clusiva, a activitats culturals.

5. ANTIGA ESGLÉSIA SANT MIQUEL. En 1679, els components de la 
Confraria de Llauradors Sant Miquel, van sol·licitar al Consell que li ce-
dira uns terrenys per a poder construir un temple dedicat al seu patró. 

A conseqüència de la sol·licitud, 
els va ser concedit un terreny 
situat en l’actual carrer Enmig, 
conegut llavors com a patis dels 
Gascons. Un parell d’anys més 
tard, en morir la castellonenca 
Úrsula Rubert, va llegar vint-i-
dues lliures a la confraria, per a 
col·laborar en la construcció del 
temple. Amb aquella quantitat 
van poder començar les obres de 
fonamentació l’any 1681, d’acord 
amb les instruccions del mestre 
obrer Miquel Queralt Conté. Les 
obres, com solia ser habitual du-
rant aquells anys, continuaven 
amb lentitud, de manera que, en 
1695, tan sols s’havia dut a terme 
la construcció dels murs, fins a 
l’altura de les cornises, però la 
confraria li va entregar a Miquel 
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Queralt la quantitat de 480 lliures destinades a finalitzar les obres de la 
seua església, encara que no va ser fins a l’any 1725 quan es van donar 
per acabades, segons es pot deduir del gravat existent sobre la porta 
d’accés a la sagristia. Aquell mateix any ja es van celebrar misses a l’es-
glésia de Sant Miquel que, en 1792, es va acordar per les autoritats ecle-
siàstiques convertir-la en ajuda de parròquia. Durant la dominació fran-
cesa (entre 1812 i 1813), va ser destinada a estable, per la qual cosa degué 
ser consagrada de nou el setze d’agost de 1813, una vegada finalitzada la 
Guerra del Francés. En 1881 es van fer reformes i obres d’ornamentació. 
Va haver-hi un intent de ser destinada a palau de Justícia en 1931, però 
va continuar sent utilitzada com a temple i celebrant misses fins al  any 
1936. En finalitzar la Guerra Civil va substituir l’església Major, mentre 
finalitzaven les obres que van permetre utilitzar l’església arxiprestal de 
Santa Maria. No obstant això, durant la dècada dels setanta va ser tan-
cada al culte i, en 1974 es va intentar vendre; però al no aconseguir-se, 
va ser destinada a magatzem del Bisbat. En 1987 la Caixa d’Estalvis i 
Mont de Pietat de Castelló la va adquirir, i fou reformada i transforma-
da, d’acord amb el projecte de l’arquitecte Francisco Segarra Bel, com a 
sala d’exposicions.

 6. ANTIC CAFÉ SUIZO. En el xamfrà situat entre la Porta del Sol 
i el número u del carrer Trinitat de Castelló de la Plana, es troba aquest 
singular edifici que va albergar, durant alguns anys a principis del pas-
sat segle, un popular establiment denominat Café Suizo. Es tracta d’un 
edifici d’habitatges, en la planta baixa dels quals existeixen alguns co-
merços. Encara que es desconeix qui va poder ser l’autor del projecte, 
se sol atribuir a qui fora arquitecte provincial, Manuel Montesinos Arlan-
dis. Es va construir entre 1900 i 1905. Disposa de quatre plantes enlaire, 
l’última d’elles sembla que es va construir després d’acabat el primitiu 
edifici. Les seues dues façanes presenten una ordenació molt clàssi-
ca, regular i estudiada que li confereix un senyorial aspecte, sobretot 
pels elements utilitzats en el propi xamfrà, emmarcant les balconades, 
mirador en la planta principal i balustrades de pedra als seus balcons. 
Aquest immoble sempre va ser explotat, des del seu origen, en règim de 
lloguer. Els seus baixos van albergar, en temps no gaire llunyans, establi-
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ments comercials, com la boutique Galas o la cafeteria Virginia. En el seu 
entresol va estar situat el prestigiós despatx dels advocats Pascual i Bor-
dils, mentre que les planes altes sempre van ser destinades a habitatges.  
Estan autoritzades les obres de manteniment i restauració.  

 
7. ARXIPÈLAG DE LES ILLES COLUMBRETES. Constituït per illots i 

esculls reunits en quatre grups, els noms dels quals són: l’illa Grossa, la 
Ferrera, la Foradada i el Carallot, també conegut com el Bergantí. Van 
ser declarades Parc Natural per la Generalitat Valenciana el 25 de gener 
del 1988 i considerades Reserva Marina de 4.400 hectàrees (una de les 
majors d’Espanya), per Ordre del 19 d’abril de1990 del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació. Van ser requalificades com a Reserva Natu-
ral: Llei 11/1994, del 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana. Així 
mateix , van ser declarades: Zona Especialment Protegida d’Importàn-
cia per al  Mediterrani, Lloc d’Importància Comunitària. Zona d’especial 
protecció per als ocells, i microreserva de pesca. Disposen d’una super-
fície emergida que supera les vint hectàrees.

 
8. AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS. Castelló compta amb un Au-

ditori i Palau de Congressos que va començar a forjar-se l’any 1991, quan 
un equip d’arquitectes dirigit pel català Carles Ferrater se li va adjudicar 
un projecte a executar en el solar situat al carrer Prim, al costat del Con-
servatori de Música, en el mateix lloc on, amb posterioritat, es va edifi-
car l’Espai d’Art Contemporani. Les possibilitats d’obtindre uns terrenys 
de 90.000 metres quadrats i edificar-hi un edifici per a Auditori i Palau 
de Congressos, en el passeig de Lledó, va fer que la corporació munici-
pal paralitzara la construcció de l’auditori previst i es redactara un nou 
projecte pel mateix equip d’arquitectes. Amb el nou projecte d’Auditori 
i Palau de Congressos, es va construir un edifici de 13.590 metres qua-
drats de superfície, apte per a una sala simfònica de 1.234 localitats, un 
gran espai polivalent, sala per a música de cambra amb 377 butaques, 
nou aules per a xicotets congressos, camerinos, vestuaris, sales de pre-
msa i protocol, cabines de traducció, àmplies cafeteries i altres serveis 
complementaris. Tot això envoltat de jardins i espaiosos aparcaments. 
En aquest edifici, situat entre el passeig de Lledó i el Bulevard de Blasco 
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Ibáñez es duen a terme nombrosos concerts, grans espectacles, alguns 
congressos i exposicions.

9. AULES DEL BISBE CLIMENT. Aquest edifici es troba a la plaça de 
les Aules número dos i disposa, així mateix, de façana al carrer Sant 
Lluís. La seua construcció es va dur a terme entre 1880 i 1920, és d’estil 
neoclàssic. Disposa d’un edifici amb façana a la plaça que va ser utilit-
zada com a aules dels diferents centres docents que han existit allí. Així 
mateix, compta amb un pati, amb una singular tanca de rajola vista a la 
cantonada. En l’actualitat és propietat de la Diputació de Castelló i s’uti-
litza per a oficines de cultura i activitats de caràcter cultural. Només es 
permeten obres de restauració.

10. BANC DE VALÈNCIA (Antic Banc de Castelló). És l’edifici situat a 
la cantonada de la Porta del Sol amb el carrer de la Trinitat (números pa-
rells). La seua construcció data de 1923, sent duta a terme d’acord amb 
el projecte de l’arquitecte Francisco Tomás Traver, sobre el solar que 
ocupava amb anterioritat la Posada del Ferrocarril. L’entitat bancària 
Banc de Castelló va sorgir en una de les tertúlies del Cercle Mercantil, 
sent el primer president del Consell d’Administració Enrique Gimeno To-
más. El seu estil és eclèctic. La porta principal va estar originalment es-
cortada per dues grans columnes sobre les quals descansaven sengles 
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escultures de Joan Baptista Folía, que van ser eliminades durant una 
de les seues reformes. Disposa de planta baixa, entresol, i dues plantes 
altes, l’última d’elles amb buits de menors dimensions i mancada d’ador-
ns a excepció de la seua cornisa. La rematada de l’edifici la constitueix 
una bonica balustrada i, en el xamfrà, un templet de planta octogonal 
amb llanterna i rematat per una cúpula ogival, que disposa d’un rellotge. 
Tots els seus elements decoratius són una mescla de classicisme amb 
motius vegetals, propis de l’estil modernista de l’època. Les obertures 
estan rematades, en la seua majoria, per arcs rebaixats, excepte els de 
l’última planta que disposen de llinda i els situats a banda i banda de la 
porta principal que són arcs de mig punt. Amb posterioritat a ser adqui-
rit pel Banc de València, es va dur a terme l’any 1960 una reforma projec-
tada per l’arquitecte Vicente Traver G. Espresati.

11. BASÍLICA DEL LLEDÓ I CASA PRIORAL. Com és ben conegut pels 
veïns de Castelló de la Plana, quan en 1366, el llaurador Perot de Granya-
na  treballava un camp de la seua propietat, es van detindre els bous en 
enganxar-se l’arada amb les arrels d’un lledoner i el mateix va ocórrer en 
dies posteriors. Segons la llegenda i les tradicions locals, els membres 
del Consell que no van creure en un primer moment a Perot , en compro-
var que la imatge es tornava a trobar en el mateix lloc, envoltada d’un cor 
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d’àngels i querubins, van decidir alçar allí mateix un senzill oratori al qual 
en 1375, el cardenal Corsini va atorgar el necessari permís perquè se ce-
lebrara missa. Aquella modesta construcció es va anar reformant en 
diferents ocasions durant els segles XV i XVI. Va ser en 1572 quan es va 
construir la portada del temple actual sobre la qual en 1970 es va col·lo-
car la imatge de l’escultor Manuel Rodríguez. Altres treballs, dirigits per 
Juan Ibáñez, van aconseguir transformar el senzill temple en una es-
glésia en 1669, encara que va haver de ser reformada, a causa del seu 
lamentable estat de conservació. En 1768 després d’alguna interrupció 
de les obres que es van dur a terme sota la direcció dels arquitectes 
Juan de Rojas, José Gascó i Juan Argente van aconseguir finalitzar-se 
l’any 1768, sent decorades amb posterioritat pel pintor Vergara. A partir 
d’aquesta data, s’han fet nombroses obres de manteniment i adorn. La 
protecció de la basílica prevista en el treball que va fer en el seu moment 
la Comissió de Patrimoni del Col·legi d’Arquitectes, tan sols permet dur 
a terme obres de conservació.

12. BIBLIOTECA MUNICIPAL del carrer MAJOR. L’actual biblioteca si-
tuada al carrer Major de Castelló de la Plana va pertànyer a la família dels 
Andreu, dels quals conserva encara el seu escut d’armes situat sobre 
la llinda de la porta principal. Aquest edifici, de propietat municipal, va 
ser utilitzat com a Govern Civil, com a Casa de la Cultura i així mateix, 
com a Arxiu Històric Municipal. La seua actual utilització com a biblio-
teca es va aconseguir a conseqüència de l’adquisició de l’antic Col·legi 
de la Consolació del carrer Antoni Maura en el qual es va situar la Casa 
de la Cultura. També des de 1993 la Societat Castellonenca de Cultura, 
manté en aquest immoble la seua seu. La façana conserva part dels ele-
ments de l’antiga casa dels Andreu, constituint un exemple del que van 
ser algunes cases de les il·lustres famílies. Estan permeses les obres de 
rehabilitació.

13. CAFÉ SUIZO. Aquest edifici de propietat particular, es va construir 
a principis  de segle XX i constitueix un dels primers que es van edificar 
a la nostra ciutat, com a habitatges en règim de lloguer. El seu projec-
tista, segons sembla, va ser l’arquitecte Manuel Montesinos Arlandis. El 
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seu estil és eclèctic i l’última planta sembla que va ser afegida després 
de construir les inferiors. El seu nom el va rebre de l’establiment situat 
en el xamfrà que recau a la Porta del Sol (Café Suizo). Sobre els baixos, 
es va destinar una planta per a oficines i les superiors en número tres, 
disposen de balcons amb balustrades i en la planta primera un mirador 
d’obra li dona una notable personalitat. Poden dur-se a terme obres de 
restauració.

14. CAMBRA AGRÀRIA. A l’empara de la Constitució de 1876 i el Reial 
Decret de 14 novembre 1890 van nàixer aquestes associacions per a de-
fensar els interessos de l’agricultura i els llauradors. En 1919 es va cons-
tituir una en cada capital de província i amb posterioritat van nàixer les 
provincials. Amb l’arribada de la democràcia, les seues competències 
van passar a la Generalitat València. Entre 1931 i 1932 es va construir per 
a aquests fins a Castelló de la Plana, l’edifici projectat per l’arquitecte 
Luís Ros de Ursinos , sobre un solar situat a la cantonada de l’avinguda 
de Lledó amb el carrer Alegre Catalino Renau és d’estil eclèctic. La seua 
planta és quadrangular, posseeix un pati en el centre amb la finalitat de 
ventilar les dependències de les plantes altes. La seua porta principal 
està emmarcada per dues columnes quadrangulars que superen l’altura 
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de l’edifici amb una interessant rematada. Sobre la llinda de la porta una 
balconada a la qual s’accedeix per una àmplia porta rematada, igual que 
les sis finestres de la primera planta, amb arcs de mig punt. En el seu in-
terior posseeix interessants elements arquitectònics i d’obra de paleta i 
un magnífic saló de sessions. Es permeten obres de rehabilitació.

15. CARRERÓ DEL PES DE LA  FARINA O DE L’ECCE HOMO. El carreró 
situat entre el carrer Major i el de l’Arxipreste Balaguer, amb planta en 
angle recte constitueix, potser, el carrer més singular de la ciutat per la 
seua escassa amplària que, en cap punt aconsegueix els dos metres i 
que no compta amb cap accés a cap immoble; però té, a més, una his-
tòria que li confereix, així mateix, un record històric de primera magni-
tud. En aquell carrer va tindre la seua oficina, des de principis del segle 
XVII, el mostassaf, és a dir, el funcionari municipal encarregat, entre al-
tres treballs, de comprovar el pes d’alguns dels productes que es venien 
el mercat. Aquell carreró és probable que sorgira en ser eliminada algu-
na antiga séquia. Al setembre de l’any 1672, en aquell lloc, va ser assassi-
nat el prevere Vicent Tort. A conseqüència d’aquest, va ser ordenat pel 
bisbe de Tortosa que es col·locaren en l’angle que formen els braços del 
carreró; dues xicotetes capelles; una amb la imatge de la Dolorosa i una 
altra amb la de Jesucrist. Totes dues protegides per una senzilla volta i 
que haurien d’estar sempre il·luminades. A la fi del segle XIX, les cape-
lletes van ser substituïdes per llenços del pintor Bernardo Mundina, sos-
tretes en 1936 i, en el seu lloc, es van col·locar murals ceràmics. En una 
de les reformes dutes a terme durant l’últim terç del passat segle, es van 
col·locar portes de ferro forjat, amb la finalitat d’evitar la seua deteriora-
ció. Tan sols estan permeses en aquest carreró, obres de conservació.

16. CASA ABADIA de Castelló de la Plana. Constituïa l’habitatge dels 
antics cures-rectors de l’església de Santa Maria. La primera casa aba-
dia es va construir en terrenys que confrontaven amb el primer cemen-
teri de la ciutat i va tindre lloc en el segle XIII; però en passar el temple a 
la Cartoixa de Vall de Crist , es va convertir en la residència dels vicaris 
d’ella, on també es procedia a recollir els impostos denominats delmes 
i primícies. Va ser en el segle XVII quan el Consell va permutar a la Car-
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toixa la casa per trobar-se en males condicions de seguretat es va poder 
aconseguir, mitjançant permuta, aquells terrenys per a construir el nou 
Ajuntament per una nova casa situada en el lloc on ara existeix l’actual 
Casa Abadia que va ser beneïda en 1706. Aquella construcció va ser re-
construïda després de ser afectada per la Guerra Civil i posteriorment, 
ja durant la dècada dels 70 del passat segle, es va reformar conservant 
alguns elements, com la porta principal. En l’actualitat és un edifici que 
pertany a la fundació Bancaixa i està destinat a fins culturals.

17. CASA ALCÓN. Està situada en la plaça de la Independència nú-
mero cinc. La seua construcció es va dur a terme l’any 1913, d’acord amb 
el projecte de l’arquitecte Manuel Montesion Arlandis. El seu estil és 
eclèctic i neomedievalista. Té una planta baixa amb tres buits rematats 
per arcs molt rebaixats, sent el central destinat a la porta principal i els 
dos laterals donen accés als locals comercials que, originalment van ser 
magatzems. L’edifici sembla inspirat en l’arquitectura vienesa de finals 
del XIX, a causa dels seus elements eclèctics, amb mescla de diferents 
estils; destacant la rematada de la plana superior amb arc central apun-
tat i pinacles d’estil modernista. Només estan permeses les obres de 
rehabilitació.
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18. CASA CALDUCH. Ubicada a la plaça de la Independència número 
huit, fent cantonada a la Ronda de la Magdalena número u. El seu pro-
jecte està datat l’any 1903 i va ser redactat per l’arquitecte Francisco 
Tomás Traver qui, així mateix va reformar la façana principal afegint-li 
un mirador de fusta en el xamfrà del primer pis que es va construir l’any 
1911. Les seues façanes presenten un aspecte encoixinat, disposant en 
la seua primera planta d’un únic balcó corregut, mentre en la segona 
està formada amb us balcons, encara que els seus buits, rematats per 
arcs molt rebaixats, són iguals. Excel·lent pot considerar-se el treball 
de forja dels balcons, així com la barana amb la qual es remata l’edifi-
ci que disposa d’alguns elements d’ornamentació situats al costat dels 
balcons. Les obres permeses són les de rehabilitació.

19. CASA CHILLIDA. Es coneix així a un edifici situat en la plaça de 
la Independència número quatre, cantonada al carrer Catalunya. Fou 
construït entre els anys 1914 i 1915, en un estil eclèctic, propi de l’ar-
quitectura de principi de segle, encara que en 1934 es van dur a terme 
obres de reforma, projectades i dirigides per l’arquitecte Vicente Tra-
ver Tomás. Disposa de planta baixa i dues plantes enlaire més altra amb 
cinc finestrals coronats amb arc de mig punt que, juntament amb una 
balustrada, li donen un perfecte acabat a l’immoble; si bé van poder ser 
conseqüència d’una posterior reforma. La façana que dona al carrer Ca-
talunya és senzilla, amb buits rectangulars, sense tot just cap element 
decoratiu. No obstant això, en la principal, s’observen clarament dues 
parts; en el situat a la dreta mirant l’edifici, existeix un mirador i en la 
zona de l’esquerra, dos balcons emmarcats amb elements neoclàssics, 
disposant el superior d’un frontó. L’enreixat dels buits i balcons és d’ex-
cel·lent treball de serralleria amb extraordinaris dibuixos que li donen 
personalitat a l’edifici. Les obres permeses en el treball de l’equip de Pa-
trimoni del Col·legi d’Arquitectes, són de conservació.

20. CASA DÁVALOS. Situada al carrer Gasset número cinc, té també 
façana al carrer Isaac Peral. Es tracta d’un edifici modernista, construït 
entre mitgeres que constitueix un dels millors exemples d’aquest estil 
a Castelló. Va ser construït l’any 1915 seguint el projecte de l’arquitecte 
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José Gimeno Almela. Consta de planta baixa, dues plantes enlaire i una 
golfa. La seua façana disposa d’un mirador, element que li lleva mono-
tonia a la senzilla façana. En la part posterior disposa d’un jardí, al qual 
també recau la part de l’immoble amb façana al carrer Isaac Peral. En 
l’actualitat aquesta part de l’immoble disposa d’un sala d’exposicions o 
actes, propietat de la Fundació Dávalos Flecher. Tan sols es permeten 
obres de restauració.

21. CASA DE LA BOMBETA. 
Està situada en el número quinze 
del carrer Lluís Vives de Caste-
lló de la Plana. En aquell minús-
cul solar, la companyia Iberdrola 
posseeix un bell immoble, que 
va ser projectat per l’arquitecte 
Luís Ros de Ursinos  en 1914 per a 
atendre l’encàrrec de la compan-
yia elèctrica Viuda de Estela que 
desitjava instal·lar, en aquell lloc, 
un transformador. És una xicote-
ta mostra del que s’ha definit com 
a arquitectura “expressiva”, ja que 
la seua pròpia façana “parla” de la 
funció a la qual  havia de desti-
nar-se. El popular nom de Casa  
de la Bombeta, recull la imatge 
de la seua única finestra, mentre 
que la seua porta principal vol re-
produir una pila de volta i la seua 

rematada superior una línia elèctrica. Es permeten obres de restauració.

22. CASA DEL BARÓ DE LA POBLA. L’edifici conegut popularment 
com a Casa de la Marquesa, està situada en la plaça Cardona Vives nú-
mero onze. Es desconeix l’autor de plans o projectes que van permetre 
construir, entre 1880 i 1920, aquest immoble que constitueix un exem-
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ple únic de les cases nobles que van existir a la ciutat, pot considerar-se 
com d’estil barroc. La seua façana és senzilla, amb porta principal de 
llinda, rematada per l’escut de la família formada per Manuel Vallés i Pa-
llerés i la seua esposa, Isabel Ferrer i Funes Muñoz de Casalduch, baro-
nessa de la Pobla, Serra d’en Garceran i Borriol. Els brancals de la porta 
són planes i de pedra buixardada. La planta baixa de la primera està se-
parada per una banda sobre la qual semblen secundar-se els cinc bal-
cons de la planta noble, subjectes per mènsules. Els dos buits centrals 
de la planta superior, són xicotets i manquen de baranes; no obstant 
això, les de tots dos extrems, corresponents a les dues torrasses, dis-
posen de xicotets balcons. La façana lateral té els buits protegits per 
reixes. La coberta, de teula, està rematada per un ràfec tant en el cos 
central, com en les torrasses. Sota la rasant disposa d’un semisoterrani 
ventilat mitjançant finestrals. A més de l’escala principal, compta amb 
una altra de menor dimensió per a ascendir a la planta entresol. En la 
part posterior existeix un jardí al qual recauen les peces posteriors de 
l’habitatge, protegides per una galeria. La seua varietat d’estils demos-
tra que la construcció va ser sotmesa a diferents reformes. Quant a les 
obres que podrien ser autoritzades, es limitarien a les necessàries per a 
conservar l’edifici en bon estat de conservació i/o adequar-lo a les exi-
gències actuals de confort. Permeses, tan sols, les obra de conservació.

23. CASA DELS QUATRE CANTONS. Entre 1924 i 1925 va ser cons-
truït aquest edifici amb notes ambientades en l’arquitectura andalusa 
de principi de segle, potser perquè l’arquitecte autor del projecte va ser 
Vicente Tomás Traver, qui durant aquella etapa de la seua vida professio-
nal, va intervindre en diferents edificis de l’Exposició Universal de Sevilla 
de 1926. La seua planta baixa té tots els seus buits rematats per arcs de 
mig punt, sobre els quals sembla descansar el balcó corregut de la planta 
primera. En aquesta primera planta els buits obrin al citat balcó, excep-
te un dels situats en la façana sud que disposa d’un mirador envidrat. La 
segona planta enlaire alterna les finestres amb els balcons, els buits dels 
quals estan rematats per elements ornamentals, destacant el central de 
la façana del carrer Al mig, amb una important motlura. En l’eix de la plan-
ta tercera l’edifici està rematat per un xicotet frontó. En diferents parts 
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de l’edifici, es poden apreciar elements ceràmics propis de l’estil emprat 
per l’autor del projecte. Durant molts anys en la planta baixa van existir 
tres comerços de gran prestigi: Calzados Segarra, l’establiment Casa Dols 
de marroquineria i el de confeccions denominat El Siglo. 

24. CASA DE LES CIGONYES. L’immoble situat en la plaça de la In-
dependència número set de la nostra ciutat, és coneguda popularment 
com a Casa de les Cigonyes. La seua construcció data de 1912, sent 
l’arquitecte autor del projecte, Godofredo Ros de Ursinos . Sens dubte 
constitueix un dels edificis més singulars, a Castelló, del modernisme 
valencià. Com la resta de les situades en aquesta zona de la plaça de la 
Farola, consta de planta baixa, dues altures i golfa. A principis del segle 
actual va ser restaurada íntegrament, tant la façana, com el seu interior. 
La singularitat li l’ofereix la decoració, a base de ceràmica esmaltada. 
És singular, així mateix, el treball de forja dels seus balcons, amb un dis-
seny que li confereix una gran personalitat. També els seus pilars que 
semblen emmarcar cadascun dels cossos de l’edifici, produeixen un im-
pacte sorprenent en estar recoberts de ceràmica blava, igual que els 
òculs de ventilació de la golfa, amb singulars elements florals de cerà-
mica.Tan sols es permeten obres de rehabilitació.
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25. CASA DELS CARAGOLS. 
L’edifici conegut com a Casa 
dels Caragols, està situat al 
carrer Major número 78, can-
tonada al carrer Gràcia. Va ser 
projectat per l’arquitecte Fran-
cisco Tomás Traver i construït, 
sota la seua mateixa direcció, 
entre 1911 i 1914. El seu promo-
tor va ser Félix Bueso Tirado, 
conegut banquer de l’època, qui 
degué demolir dues cases del 
carrer Major, una d’elles d’es-
til gòtic i altres dues situades 
al carrer Gràcia. Per les seues 
dimensions i singular aspecte, 
va albergar durant algun temps 
les dependències de la Cambra 
Agrícola i també les de la Junta 
d’Obres del Port. Amb poste-
rioritat va ser adquirida per un 
propietari privat i va ser destinada a escola, comerç d’electrodomès-
tics i de teixits, sent eliminats alguns elements singulars, tant de les 
façanes, com del seu interior. El corresponent litigi, al no disposar 
de llicència apropiada per a dur a terme aquestes obres, va arribar al 
Tribunal Suprem qui va condemnar als propietaris a reconstruir l’im-
moble per a deixar-lo en el seu estat inicial. En 1987 va ser adquirit 
per la Generalitat Valenciana qui va executar obres d’adaptació per 
a ser utilitzat com a Delegació a la Província de Castelló de la citada 
entitat pública, d’acord amb el projecte del qual va ser autor l’arqui-
tecte Juan Antonio Martínez García. Aquelles obres van concloure en 
1990. En el seu interior disposa d’un ampli i bell pati dotat de sòcol 
amb taulells al qual recauen la major part de les seues dependències, 
tant en la planta baixa, com en les restants. Entre altres elements 
calia destacar l’escalinata d’accés als pisos superiors de l’immoble, 
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substituïda en el seu moment, per una altra que arranca des del pati. 
Dos caragols esculpits en pedra de Borriol  polida, situats al costat 
dels dos brancals de la porta principal, donen nom a aquest immoble 
que consta de planta baixa, dues plantes similars enlaire, la primera 
de les quals disposa de mirador envidrat i dos balcons amb barana 
d’excel·lent treball de forja. La segona enlaire té tres balcons iguals 
als de la planta principal i l’última planta, destinada a golfa, amb llu-
meneres circulars, rematades per àmplia motlura en forma d’arcs re-
baixats. Es permeten obres de restauració.  

26. CASA DELS ÒRFENS. La Casa dels Òrfens és un exemple de l’ar-
quitectura del barroc del segle XVIII. Encara que la seua construcció va 
començar en 1600, va finalitzar en 1789. L’autor dels plans va ser Antoni 
Gilabert Fornés, director de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, 
amb la finalitat de reformar la casa del bisbe Josep Climent Avinent, al 
costat d’altres immobles que es van adquirir. Les obres van començar en 
1786 i van ser dirigides pels mestres Miquel Bueso i Nicolás Dols, finalit-
zant el 19 de juliol de 1789. El seu interior està dividit en diferents cossos, a 
conseqüència dels murs paral·lels a la façana principal que recau al carrer 
Bisbe Climent, és rectangular, i disposa de tres plantes. Sobre la rasant 
un sòcol de pedra, sobre el qual s’obrin les finestres proveïdes de robus-
tes reixes. La porta principal, amb brancals i llinda de pedra recau també 
al citat carrer del Bisbe Climent i, sobre ella, una inscripció en la qual es 
fa constar l’ús de l’edifici, com a hospici. Els buits de les dues plantes al-
tes, són de menor dimensió. La façana lateral recau al carrer Caçadors. 
Des del seu ampli vestíbul parteixen dues escales; sent considerada una 
d’elles la segona en importància dels edificis existents a Castelló, després 
del del Palau del Bisbe. Les obres permeses són les de restauració.

27. CASA SINDICAL. Situada en la plaça de Maria Agustina, amb faça-
nes a la plaça de les Aules i el carrer Sant Lluís. L’autor del projecte va 
ser l’arquitecte Vicente Vives Llorca que es va inspirar en l’arquitectura 
madrilenya de postguerra. La seua construcció es va dur a terme entre 
els anys 1949 i 1952, encara que ha sigut sotmés a diferents reformes 
amb la finalitat d’adaptar-ho a l’evolució dels sindicats i de les patronals, 
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les oficines de les quals estan situades en aquest edifici que, així ma-
teix, manté en la seua planta baixa el Saló que en el seu moment va ser 
per a actes sindicals i, amb posterioritat es va obrir al públic amb el nom 
de Teatre Cinema Sindical i en l’actualitat, Teatre del Raval. Es permeten 
obres de rehabilitació i, així mateix, les d’adaptació a la normativa vigent 
per al seu ús.

28 CASA SUCCESSORS DE SEBASTIÁN ROCA. Està situada en el 
passeig Bonavista número 15 del Grau. El seu projecte se li atribueix a 
l’arquitecte Josep Gimeno Almela i les obres es van iniciar en 1915 i van 
finalitzar en 1920. D’estil eclèctic, es va projectar per a ser seu del con-
signatari de vaixells Sebastián Roca, l’habitatge dels quals estava situa-
da en la planta primera que té dos balcons amb estudiada barana d’obra 
i la peça principal recau a un mirador. La rematada de l’edifici és una 
balustrada amb adorns de pedra artificial. Tots els buits estan rematats 
amb arcs de mig punt rebaixat i els de la planta baixa disposen de belles 
reixes de ferro forjat. Es permeten obres de rehabilitació.

29. CASA VICENTE BELLÉS. Projectada, pel que sembla, per l’arqui-
tecte José Luís Gimeno Barbería, es va construir l’any 1947. Està situada 
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en el passeig Bonavista número 44. La planta baixa es va utilitzar du-
rant anys com a assortidor de gasolina, encara que també era destinada 
a habitatge. Igual que les dues plantes altes, disposen d’una terrassa i 
elements decoratius de ceràmica. En la rematada del terrat tres murals 
de taulells amb motius ceràmiques. Tan sols es permeten obres de re-
habilitació.

30. CASINO ANTIC. Situat a la Porta del Sol, amb façanes al carrer 
Vera i Enmig, constitueix un dels edificis més singulars de Castelló. 
L’entitat propietària de l’immoble es va fundar l’any 1814 i és el Casino de 
caràcter recreatiu, més antic d’Espanya. Es va fundar amb el nom de Ca-
sino de Castelló. El seu primer president va ser el baró de Benicàssim,  
Francisco Giner i Feliu qui va situar l’entitat recreativa en el seu propi 
domicili del carrer Cavallers. L’augment de socis va fer que es trasllada-
ra, en 1832, a la casa del bayle  Cosme Martí, situada en els quatre can-
tons. El Casino de Castelló va canviar de nom en 1876 pel de Casino Antic 
i, així mateix d’emplaçament, en adquirir la Casa dels Tirado, situada en 
l’emplaçament que actualment ocupa al carrer d’Enmig, cantonada a la 
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Porta del Sol. Aquella espècie de palau estava situada en la part exte-
rior de la muralla, al costat de la porta de València. Era un edifici del 
segle XVIII de planta baixa i dos pisos enlaire, encara que d’aparença 
senzilla i la seua distribució interior poc apropiada per a la funció que 
havia de prestar als socis de l’entitat recreativa, per la qual cosa en 1922 
es va decidir convocar un concurs per a dur a terme les necessàries 
obres d’adaptació. El guanyador del concurs va ser l’arquitecte català 
Francesc Maristany, autor del projecte i director de les obres que li van 
donar l’aspecte que conserva en l’actualitat i que, en finalitzar al juny 
de l’any 1923, van causar gran sensació entre el veïnat. Es va alçar una 
nova planta. Es van respectar alguns elements, com la bella escala; es 
va reformar el saló de ball, encara que va ser decorat amb pintures de 
Sorribas; totes les seues façanes van ser embellides, encara que es 
va conservar l’entrada principal. Les torrasses actuals també van ser 
objecte del projecte de Maristany . Segons sembla, l’arquitecte català 
es va inspirar en el palau de Monterrey de Salamanca, utilitzant bells 
medallons de l’escultor Boix, per a embellir les façanes. L’edifici va ser 
sotmés a noves reformes després de la Guerra Civil, mentre que el seu 
interior va ser decorat pel moblista valencià Marià Garcia. Altres refor-
mes van tractar d’adaptar l’edifici a les modernes necessitats durant els 
anys 1967 al 1969 les obres del qual va dirigir l’arquitecte Vicente Vives.

31. CENTRE MUNICIPAL DE CULTURA. Es tracta d’un edifici situat al 
carrer d’Antoni Maura número quatre, amb façanes al d’Isabel Ferrer i En-
mig. És de propietat municipal, per haver-lo adquirit a la Congregació de 
Religioses de nostra Senyora de la Consolació, durant la corporació mu-
nicipal presidida per l’alcalde Antonio Tirado Jiménez (1979–1983), amb 
la finalitat de ser destinat a la coneguda popularment, com a Casa de la 
Cultura. L’autor del projecte va ser l’arquitecte Vicente Traver Tomás. Les 
obres van començar en 1936 i van finalitzar en 1955. El seu estil és el co-
negut com a arquitectura  dels quaranta. En el seu interior es conserva la 
que fora capella del col·legi amb murals de Ramón Catalá i així mateix dis-
posa d’un pati al qual recauen algunes peces interiors. Les seues façanes 
que donen al carrer Antoni Maura, Enmig i Isabel Ferrer estan protegides 
i tan sols es poden realitzar obres de rehabilitació.
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 32. CINE REX. Situat al carrer Asensi número 22 amb façana a 
la de Bartomeu Reus número u. La construcció es va dur a terme l’any 
1940, sent el seu estil racionalista L’autor del projecte va ser l’arqui-
tecte Francesc Maristany Casajuana. El dia 2 de desembre de 1946 va 
obrir les seues portes en el llavors denominat carrer General Aranda; 
el seu pati de butaques era el major de la ciutat. Disposava, a més, d’al-
tres dues plantes. Es va construir sobre un solar que va ser magatzem 
de taronges i després es va dedicar a frontó de pilota a pala, en el qual 
alguns jugadors bascos disputaven partides, mentre el públic podia 
dur a terme apostes. Aquella instal·lació va tindre bastant èxit durant 
una temporada, però després va ser remodelada, per a convertir-la en 
el Teatre Cinema Rex. Poc va tardar a ser destinat de manera exclusi-
va a exhibició de llargmetratges que s’estrenaven tots els dilluns. En 
algunes ocasions, sobretot durant les últimes temporades es feien re-
presentacions de teatre i, així mateix, va ser utilitzat per la Societat 
Filharmònica de Castelló, per a fer alguns concerts. Durant els últims 
anys de funcionament es va convertir en dues sales: Rex 1 i Rex 2, fins 
al seu tancament en època més recent. En l’actualitat existeix l’immo-
ble, encara que no té activitat. Les obres que es permeten són les de 
reestructuració.

33. CINE RIALTO. En l’actualitat l’antic Cine Rialto s’utilitza com a edi-
fici comercial. Està situat a la cantonada dels carrers Asensi número 
dos i Herrero número u. La seua construcció es va dur a terme entre 
1942 i 1944 i es va dur a terme sobre el solar on va estar, amb anterioritat 
el Cinema la Pau que, després d’una terrible tragèdia, a conseqüència 
d’una falsa alarma de foc, se’n va dir Doré. L’autor del projecte va ser 
l’arquitecte Francesc Maristany Casajuana que va utilitzar un estil racio-
nalista. Les obres van donar principi en 1942 i es va inaugurar el 14 de 
setembre del 1944. Durant la major part de la seua història, va estar de-
dicat a projeccions de cinema destinat a xiquets i pel·lícules de vaquers. 
En tancar les seues portes, l’edifici es va utilitzar com a restaurant i, en 
l’actualitat, és una perfumeria. Les obres que es permeten són les de 
reestructuració.
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34. CINE SABOYA. Els arquitectes José Luís Gimeno Barbería i Fran-
cesc Maristany Casajuana, van participar en la construcció d’aquest ci-
nema, l’edifici del qual es conserva com a establiment comercial, en el 
vial que enllaça la Porta del Sol amb la plaça del Real. Va ser construït 
entre els anys 1936 i 1941. La seua inauguració va ser el 16 de setem-
bre de 1941 projectant-se la pel·lícula «La Posada de Jamaica». A pesar 
que  el nom previst era el de Cine Savoy, a causa de la legislació de la 
postguerra degué canviar-ho el seu promotor Salvador Dávalos, pel de 
Saboya. L’estil de la façana és Art déco. Disposava d’un espaiós vestíbul, 
pati de butaques, darrere de la qual, a un nivell una mica superior, esta-
ven les conegudes com a butaca club. Així mateix , disposava d’un pis 
superior amb llotges. Obria les seues portes tots els dies, amb excepció 
dels dilluns. Va estar en funcionament durant quaranta-quatre anys. En 
el soterrani disposava d’una espaiosa sala per a usos múltiples que va 
obrir les seues portes amb el nom del Savoy, on se celebraven balls. En 
l’actualitat l’edifici està destinat a comerç. Es permeten obres de rees-
tructuració.
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35. RAFAL DE MERCADERIES DEL PORT. El rafal de mercaderies que 
es va construir en el port del Grau de Castelló de la Plana l’any, 1950, va 
ser projectat per l’enginyer de camins, canals i ports Carlos González Es-
presati. Disposa de deu parts, cobertes totes elles per voltes amb elements 
resistents, de formigó armat. Les dues centrals estan unides i presenten 
un aspecte singular i diferenciat dels dos grups de quatre que té a cadas-
cun dels seus costats. La façana que dona al sud, està formada per un para-
ment principal de rajola vista, decorat amb taulells i tres portes rematades 
amb arcs de diferents gèneres. La planta superior, separada de la baixa per 
una motlura, es va projectar per a ser destinada a oficines; en ella, cinc fi-
nestrals sent el central de majors dimensions que els restants. L’ús d’aquell 
rafal portuari, després de la corresponent remodelació, es va canviar per 
l’actual del Gran Casino de Castelló, el destí del qual és el joc d’atzar.

36. COL·LEGI D’ARQUITECTES. En l’immoble situat al carrer Ensen-
yança número quatre va estar si-
tuada la casa d’Isabel Ferrer Gi-
ner, qui la va destinar a un col·legi 
per a xiquetes i, així mateix, la va 
dotar amb fons per al seu man-
teniment. Aquella escola es va 
inaugurar el primer dia d’octu-
bre de l’any 1780 i molt prompte 
el nombre d’alumnes va arribar 
a superar totes les expectatives 
d’Isabel Ferrer. Amb els anys i un 
nou concepte en l’ensenyament, 
l’immoble es va destinar a dife-
rents usos, entre ells seu d’algu-
nes associacions. A principis de 
la dècada dels anys huitanta del 
passat segle, l’edifici va ser ad-
quirit per la Delegació a Castelló 
del Col·legi Territorial d’Arqui-
tectes, després del projecte de 
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remodelació dut a terme per M. Vives Rabasa, Ramón Monfort Salvador, 
F. Zaragoza Beltrán i Carlos Martín González, els quals van mantindre en 
el projecte els espais de l’antic casalot, adaptant-los al nou ús i les nor-
matives vigents per a aquesta mena de col·lectius. L’edifici va obtindre 
el Premi d’Arquitectura de la Comunitat Valenciana en 1987.  

37. COMPLEX SANT VICENT. L’actual parròquia de Sant Vicent Fe-
rrer, es denomina d’aquesta manera des que, en 1964, ho disposara així 
el bisbe Josep Pont i Gol. Malgrat això, és coneguda popularment, com 
a parròquia de la Beneficència o església de Sant Domènec, ja que al 
costat d’ella es trobava el convent dels dominics i l’església les obres 
de la qual van finalitzar en 1648 i en 1659 el claustre, segons el projec-
te de Juan Iváñez. La torre campanar d’aquest temple es va construir 
entre 1661 i 1668 i la barroca capella del rosari, decorada pel pintor Eu-
genio Guilló, es va dur a terme entre 1690 i 1704. Aquell conjunt també 
va ser conegut com a Convent del Roser i va comptar amb la confraria 
del Rosari les festes del qual se celebraven durant el mes de maig. En 
la Guerra del Francés o de la Independència, els soldats del general 
Suchet van arrasar la major part d’aquest conjunt religiós. Després de 
la seua reconstrucció va ser destinat a albergar els serveis de Benefi-
cència i va anar en 1979, en passar la major part d’ells a la Penyeta Roja, 
quan part de l’edifici es va reformar amb la finalitat d’habilitar-lo com a 
Conservatori de Música i Escola d’Art i Disseny de Castelló de la Plana.

38. CONSELL DIOCESÀ. Durant la Guerra Civil va ser derrocada la 
casa denominada dels Miquels, situada a la cantonada del carrer Pesca-
dors amb el carrer de l’Aigua. Els elements que es van considerar dignes 
de ser conservats, l’any 1950, d’acord amb el projecte i direcció de l’ar-
quitecte Vicente Traver Tomás, van ser reutilitzats per a alçar al carrer 
Caçadors número trenta-cinc, aquest edifici que manté els carreus del 
segle XV integrats en la façana, així com la portada i quatre llindes deco-
rades. La porta principal està rematada per un arc de mig punt, amb deu 
dovelles decorades amb motius florals. Els paraments situats a banda i 
banda de la portada són llisos, per contra , les impostes presenten be-
lles flors de lis. En quatre de les llindes conservades en les finestres, 
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existeixen xicotets carners portant banderes. Es permeten obres de re-
estructuració.

39. CONSELLERIA D’INDÚSTRIA I COMERÇ. Al carrer Cavallers nú-
mero huit, existeix aquest edifici d’estil barroc les obres del qual es van 
iniciar l’any 1600 i van finalitzar en 1800. Es desconeix qui va ser l’autor 
dels plans. Disposa de planta baixa i dues enlaire sobre les quals existeix 
una golfa. Els buits de les plantes altes tenen tres balcons cadascuna. 
Sobre elles tres buits rectangulars donen llum a la golfa. Es permeten, 
tan sols obres de restauració i les pròpies de manteniment i adequació 
a les normatives.

 
40. CONVENT CAPUTXINES. Edifici d’estil barroc, construït entre 

1697 i 1716, sota la direcció de Melcior Serrano. L’any 1687, el prevere 
Enric Rabaza de Perelló , va obtindre del Consell castellonenc l’oportú 
permís per a fundar un convent de caputxines a l’interior del recinte 
emmurallat de la població del pla; per a això va triar la casa coneguda 
com la Saboneria de la qual llavors es deia carrer de l’Illeta. Tres anys 
després, el bisbe de la diòcesi també els va concedir llicència i, així ma-
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teix, el rei Carles II va admetre el nou convent sota el seu patronat el 
16 d’octubre de 1697. Uns anys abans, en concret el 17 de maig de 1693, 
quatre monges van arribar des del convent d’Alzira per a formar la nova 
comunitat. Acabades les obres per a instal·lar-se, Andrés Montserrat 
Ciurana, governador i lloctinent del capital general, va prendre posses-
sió del Patronat Real del Convent el nou de juny del 1699. Noves obres 
es van dur a terme durant l’any 1722, sent consagrat el temple el 20 de 
setembre d’aquell mateix any. Aquell convent va ser demolit durant la 
primavera de 1937; però en acabar la Guerra Civil, es van reconstruir les 
instal·lacions sota la direcció de l’arquitecte Vicente Traver Tomás, fi-
nalitzant-se en 1960. L’edifici actual pot qualificar-se d’auster i en ell es 
permeten obres de restauració.

41. COPUT. La delegació a Castelló de la Conselleria d’Obres Públi-
ques i Habitatge, està situada en l’avinguda de la Mar, fent cantonada 
amb el carrer Marqués de Valverde i el carrer Moncofa. L’edifici, projec-
tat pels arquitectes Luís Gay Ramos i Luís Jiménez de la Iglesia Santoja, 
està format per un conjunt de prismes connectats entre si, a diferents 
altures que es recolzen sobre pilars metàl·lics. Els elements resistents 
horitzontals són cintres amb perfils metàl·lics que romanen vistos per a 
poder donar una sensació diàfana. La seua construcció es va iniciar en 
1968 i va finalitzar en 1970, sent un exemple de l’arquitectura europea de 
la dècada dels anys seixanta del passat segle, basat en el Moviment Mo-
dern de Le Corbusier, W. Gropius, R Neutra i M. van der Rohe. En 1988 va 
ser reformat, d’acord amb el projecte de Vient  Dualde Viñeta i Alfonso 
Serra Bono i en diferents ocasions ha sigut sotmés a obres es rehabili-
tació i conservació que no li han privat de constituir un bell exemple del 
que van projectar els seus autors inicials. Es permeten obres de rehabi-
litació i adequació a normatives.

     
42. CORREUS I TELÈGRAFS. La façana principal dels quals recau al 

carrer Saragossa, disposa, així mateix, de façanes a la plaça de Tetuan 
i l’avinguda del Rei en Jaume. Va ser projectat en 1916 per l’arquitecte 
Dionisio Ribes amb la col·laboració del seu company, el castellonenc 
Joaquín Dicenta Vilaplana, amb la finalitat de participar en el projecte 
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convocat per a albergar les dependències d’aquests serveis en la ca-
pital de la província de Castelló. El premi consistia en la redacció del 
projecte i la direcció de les obres. La construcció es va iniciar en 1928 i 
van finalitzar en 1932. Aquest immoble constitueix, sens dubte, un dels 
exemples més notables del modernisme en la capital de la nostra pro-
víncia, amb influències neomudèjars, com es pot observar en les seues 
quatre façanes. Els murs exteriors descansen sobre sòcol de cadirat i 
estan executades amb fàbrica de rajola massissa, amb elegants apa-
rells decoratius, combinats amb maçoneria concertada, que disposen 
d’elements ceràmics que es van fabricar especialment per a aquest edi-
fici. La porta principal està flanquejada per dos elements que sobreïxen 
del parament i estan rematades amb dues torretes cobertes per teules 
esmaltades i un pronunciat ràfec. Els buits són de composició vertical i 
estan envoltats de rajola massissa vista. Les dependències destinades 
als oficinistes, en les seues diferents plantes envolten un pati que rep la 
llum a través d’una bella claraboia de cristalls amb elements decoratius, 
sustentats per entramat de ferro. En 1989 va ser sotmés a una profun-
da reforma que va afectar tant la seua funcionalitat interior, com a la 
restauració de les seues façanes. La protecció al fet que està sotmés, 
permet les obres de restauració.
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43. EDIFICI MORÚ DEL PORT. En el port del Grau de Castelló, es poden 
trobar edificis l’aspecte dels quals delata la influència que les antigues 
colònies espanyols del continent africà, van deixar en algun dels engin-
yers de la Junta d’Obres del Port. El que coneixem en l’actualitat com a 
Edifici Morú, en presentar una sèrie de buits en les seues façanes amb 
bells arcs àrabs de ferradura, és un bon exemple d’això. Va ser projectat 
pels serveis tècnics de la Junta d’Obres en 1922 quan encara era molt 
escassa l’activitat comercial de la dàrsena portuària i l’exportació de ta-
ronges per via marítima era considerable. Les taronges s’emmagatze-
maven en la planta baixa d’aquest edifici i des d’allí es transportava fins 
als vaixells mercants, amb l’ajuda d’embarcacions de rems. En la plana 
superior se situaven les oficines. En l’actualitat, després de les corres-
ponents obres de restauració i adequació, es troba la seu de la Fundació 
Port Castelló i una magnífica sala d’exposicions.

44. ERMITA SANT FRANCESC DE LA FONT. Situada al costat de 
l’antic camí de les Vinyes, en l’actualitat camí de les Vil·les, en les 
proximitats de la Font de la Reina. Pels seus voltants passava el camí 
que conduïa des de l’antic poblat de la Magdalena fins a la mar. Els 
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seus orígens cal situar-los entre finals del segle XVII i principis del 
XVIII, encara que l’actual ermita és la conseqüència de la seua remo-
delació duta a terme l’any 1976. El xicotet temple és de construcció 
senzilla i una sola nau coberta per cúpula, sagristia i pòrtic davan-
ter. Decorada amb pintures al fresc de mitjan segle XVIII, en la línia 
de l’art dels Guilló. La porta principal està rematada per un arc de 
mig punt i protegida per un pòrtic. La façana està rematada per una 
espadanya senzilla d’un sol cos. Durant la seua restauració van apa-
réixer murals barrocs, únics en les ermites de la Plana castellonen-
ca. La protecció al fet que està sotmesa, tan sols permet autoritzar 
obres de restauració.

45. ERMITA SANT JAUME. Una antiga alqueria àrab del segle XIV, si-
tuada en la partida de Fadrell . Va ser donada després de la conquesta 
cristiana de 1233 pel rei Jaume d’Aragó a l’Ordre de Santiago. El conjunt 
envolta un pati protegit per una torre de planta quadrangular que es va 
alçar en el segle XV, al qual s’obrin diferents dependències. A través dels 
anys ha sigut objecte de diferents reformes i, així mateix, es van dur a 
terme diferents obres per a transformar-ho l’any 1983, en el museu et-
nogràfic de la ciutat, fins al seu trasllat a l’emplaçament actual del ca-
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rrer Cavallers. L’ermita, que va ser ampliada l’any 1696 pel mestre obrer 
Ignacio Vilallave qui va canviar el seu entramat de fusta per un altre amb 
voltes; així mateix va afegir el cor i el porxo d’accés. També l’any 1704 
es van dur a terme, sota la direcció de Miquel Queralt, noves dependèn-
cies que li donen l’aspecte actual i, sobretot, el retaule de l’altar major 
en estil rococó amb pintures de Sant Miquel, Sant Abdó i Sant Senent. 
L’accés principal està situat a l’altura de l’evangeli i posseeix un porxo 
amb coberta inclinada. La nau destinada al culte disposa de capelles 
laterals. En unes excavacions realitzades en 1925, es va trobar la pila 
baptismal de la primitiva construcció medieval. Obres de restauració, 
úniques permeses, es van fer l’any 1983, sota la direcció de l’arquitecte 
Segarra Bel.

46. ERMITA SANT ISIDRE. En morir el llaurador Antoni Castell, va lle-
gar a la ciutat una finca situada en el camí Vell de la Mar, amb la condició 
que fora alçada una ermita dedicada als sants Isidre i Pere. El temple, 
construït entre els anys 1636 i 1644, disposa d’una nau central i presbi-
teri de menor altura, al qual s’arriba a través d’un arc que naix de semi-
columnes adossades, cobert per nervis d’estil gòtic i rematada central 
amb la imatge de Sant Isidre. La seua coberta és de teula recolzada so-
bre base de fusta que es recolza en arcs faixons. El retaule de l’altar ma-
jor data de l’any 1652 i va ser executat per l’escultor Antonio López. Les 
ordenances que protegeixen aquesta construcció, tan sols permeten 
en l’ermita, obres de restauració.  

47. ERMITA SANT JOSEP. Està situada en el camí de Sant Josep de 
la partida de Censal. El seu nom popular és el de Sant Josep de l’Olivera. 
El primer temple es va beneir el 25 de juny de 1689, és a dir, fa 328 anys. 
Aquell any va oficiar la missa el sacerdot Francesc Bou. En el seu inte-
rior existeixen dos murals en forma de medalla els temes de la qual són: 
el naixement de Jesús i la fugida a Egipte. Adossada al temple es troba 
la casa de l’ermità, funció que ve exercint des que així ho va acordar el 
seu propietari, l’Ajuntament de Castelló de la Plana, el gremi de fusters 
de la capital de la Plana, els quals celebren, cada any, la festivitat del seu 
sant patró, el 19 de març.
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48. ERMITA DE SANT ROC. L’ermita dedicada a Sant Roc de Canet , 
és una xicoteta construcció que va començar a construir-se l’any 1652 
en la castellonenca partida  de Canet . La seua planta és rectangular 
i la zona destinada a temple, tan sols disposa d’una nau; està coberta 
amb un sostre pla, igual que la sagristia. L’antic hostal està adossat a la 
pròpia ermita. La façana principal compta amb una espadanya de rajola, 
d’un sol cos. La porta principal està rematada per un arc de mig punt i 
protegida per un pòrtic et sostrada plana, encara que inclinada. Sobre 
l’antic hostal es va construir a mitjan passat segle una planta a la qual 
s’accedeix mitjançant una escala exterior. Es permeten obres de reha-
bilitació.

 
49. ERMITA DE LA MAGDALENA I EL CASTELL VELL. L’edifici actual 

consta, en l’actualitat, de dues naus adossades cobertes amb volta de 
canó. En el seu interior disposa d’un altar dedicat a Santa Maria Magdalena 
i un altre a Sant  Bernat. El conjunt, de dues plantes, disposa de pati porti-
cat, cuina i menjador. L’antic temple va ser restaurat per primera vegada 
en 1758. L’any 2003 es van dur a terme importants obres de consolidació, 
encara que cada any es realitzen les necessàries de conservació perquè 
el tercer diumenge de Quaresma, els romers complisquen amb la tradició 
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de visitar el lloc on van residir aquells castellonencs que després d’acon-
seguir del Rei Jaume I d’Aragó, la corresponent autorització, van traslladar 
els seus habitatges al pla en el lloc on li va indicar Alonso d’Arrufat . Com és 
lògic, l’ermita de la Magdalena constitueix un edifici que ha de mantindre’s 
perquè les noves generacions, puguen conéixer els nostres orígens i la tra-
dicional Romeria, constituïsca, com va assenyalar el nostre poeta Bernat 
Artola, el “nostre millor pregò”. L’ermita dedicada a la Magdalena, sempre va 
ser conservada com un edifici important pel seu valor tradicional i històric, 
però és impossible separar-la del xicotet castell denominat Castell Vell o 
Castell de Fadrell  l’origen del qual cal situar-ho entre els segles XI i XII; molt 
més des que s’han duent a terme diferents obres per a posar en valor la 
seua presència en el turó on la tradició assegura que van viure els nostres 
avantpassats. El conjunt dels dos edificis està catalogat com a Bé d’Interés 
Cultural i, així mateix, figura inscrita en el Patrimoni Nacional i el Cultural de 
la Generalitat Valenciana.

50. ESCOLA INFANTIL NOSTRA SENYORA DE LURDES. Situada en 
la plaça de Teodoro Izquierdo número tres, l’arquitecte Vicente Traver 
Tomás va projectar aquest edifici en 1944. Les obres van finalitzar un 
any més tard i constitueix un bonic exemple de l’estil que solia utilitzar 
el projectista després de la seua etapa andalusa. Estan permeses les 
obres de rehabilitació.

51. ESCOLA PIA. Aquest edifici d’estil eclèctic, està adossat a l’esglé-
sia de la Trinitat de Castelló de la Plana, va ser projectat per l’arquitecte 
Manuel Montesinos Arlandis, gràcies als fons donats per Joan Cardona 
Vives. Es va inaugurar el primer dia d’octubre de 1900. En el seu interior 
disposa de dos amplis patis, al voltant dels quals se situen les depen-
dències pròpies de la funció per al qual es va construir. Té tres plantes, 
la primera construïda sobre sòcol de pedra. La porta principal rematada 
amb un arc de mig punt, té dues grans columnes als seus costats i sobre 
ella un balcó i rematada que supera la planta alta. L’Escola Pia es van 
establir en la capital de la província de Castelló el 8 de novembre de 1897 
i van ocupar, fins a la inauguració d’aquest edifici, el mateix immoble on 
residia el sacerdot Joan Cardona Vives. El col·legi es va obrir a la seua 
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labor docent el dia 7 d’octubre de l’any 1900. A més de col·legi amb inter-
nat, durant la Guerra Civil, l’Escola Pia van ser utilitzada com a hospital. 
Es permeten obres de rehabilitació.

52. ESPAI D’ART CONTEMPORANI DE CASTELLÓ. El juny de l’any 
1999 es va inaugurar aquest edifici situat al carrer Prim, al costat del 
Conservatori de Castelló. Es tracta d’un centre cultural per a exposar o 
debatre sobre els corrents artístics contemporanis. L’arquitecte autor 
del projecte va ser Julián Esteban Chapafría. En ell es pretén, a més del 
coneixement, la participació. Està format per tres espais: Espai Didàc-
tic, Espai Donar en el que es poden programar concerts i Espai Cinema, 
amb sala de projeccions en les quals s’ofereixen  cicles temàtics. Així 
mateix, compta amb biblioteca i cafeteria.

53. ESTACIÓ DEL FERROCARRIL. Juntament amb les obres per al so-
terrament de les vies del ferrocarril, l’any 1944 es va signar un conveni 
per a la construcció de la nova estació del ferrocarril que substituiria a 
la que estava situada en la plaça d’Espanya, l’antic edifici de la qual es 
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va restaurar i es troba en el mateix lloc, encara que en passar a formar 
part del patrimoni municipal de sòl, es va destinar a dependències de 
l’Ajuntament de Castelló, com: tinència d’alcaldia aquest i sala de lectu-
ra. L’esmentat conveni va ser subscrit el 23 de març de 1994 pel Ministe-
ri d’Obres Públiques, la Generalitat Valenciana, Diputació Provincial de 
Castelló, Ajuntament de Castelló i la societat estatal Renfe. Per a l’elec-
ció del projecte es va convocar un concurs, en el qual vaig tindre l’honor 
de participar en representació de l’Ajuntament de Castelló de la Plana. 
El projecte triat va ser el presentat sota el títol “Destino Luz”, presentat 
pels arquitectes. Navarro, Nossenta i Nogal. Les obres es van iniciar en 
1998 i van finalitzar el 2000.  El nou edifici està situat al carrer Pintor 
Oliet i consta de tres nivells. En el primer d’ells, situat en la planta baixa, 
es troben les taquilles, botiga i cafeteria, així com els diferents acces-
sos a l’exterior i a altres nivells. El primer nivell de les plantes sota la 
rasant és el distribuïdor d’andanes i en el tercer estan situats les tres 
andanes per a accedir a les sis vies. Al costat de l’estació de ferrocarril, 
es va construir la d’autobusos.  



100 G A I A TA  1 9  “ L A  C U L T U R A L ”

54. ESTACIÓ DE TROLEIBUSOS. Amb la finalitat de substituir la Pan-
derola, tant la corporació municipal de Castelló de la Plana, com la pro-
vincial de la Diputació de Castelló, van optar pel troleibús. Per a això, 
entre altres instal·lacions va ser necessària la construcció d’una estació 
o cotxera que està situada en l’avinguda de València escaira, al costat 
de l’actual autovia que condueix al port. L’edifici es va construir entre els 
anys 1950 i 1951, segons el projecte, els autors del qual eren: l’arquitecte 
Luís Ros de Ursinos  i l’enginyer Adolfo Machinandiarena Sánchez que 
encara es manté en l’actualitat, com a magatzem i taller de la Diputació. 
Destaquen en ell les seues dues esveltes torres de planta quadrangular 
i tres plantes, rematades per una coberta de teula àrab a quatre aigües 
que han quedat des de llavors, com a interessants fites en el paisatge 
del terme municipal. Es permeten obres de rehabilitació.

55. ESTADI MUNICIPAL CASTÀLIA. El 17 de juny de 1987, es va inau-
gurar l’Estadi Municipal Castàlia. Sobre els mateixos terrenys en què es-
tava des de 1946 l’antic  Estadi Castàlia del Front de Joventuts. Durant 
l’any 1986, l’Ajuntament de la ciutat, presidit per Antonio Tirado, va acor-
dar la seua construcció, perquè en ell disputara els seus partits el CE 
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Castelló. El nou camp es va construir en deu mesos. L’autor del projecte 
va ser l’arquitecte Joaquín Tirado, que es va inspirar en el Miniestadi 
barceloní. El cost de les obres, sense comptar amb les d’urbanització 
va ascendir a 500 milions de pessetes. L’aforament previst era de 15000 
espectadors, si bé, en ascendir el Castelló a la primera divisió, un any 
després, degueren posar-se seients en les de general dempeus, per-
dent-se un bon nombre de localitats.

56. FORN DEL CANYARET. En el número trenta-un de l’actual ca-
rrer Antoni Maura, enfront del carrer Mealla, en el lloc conegut com El 
Canyaret, per trobar-se allí un canyar, es troba el que, segons la tradi-
ció, poguera ser un dels primers forns de coure pa que van existir en la 
nova població del pla, ja que en el mateix lloc està documentat un forn 
entre 1248 i 1.600. El seu estil és gòtic civil. Disposa d’una sola planta. La 
seua activitat va continuar fins a principis del present segle. En el seu 
interior presenta alguns elements de la muralla del segle XIII, així com el 
mateix forn amb elements gòtics, per la qual cosa està sotmés a normes 
de protecció que impedeixen demolir l’immoble, encara que permeten 
unes certes obres de rehabilitació i/o manteniment i fins i tot el canvi 
d’activitat, conservant els elements que, després d’un estudi arqueolò-
gic, haurien de romandre, tal com es troba en l’actualitat. Es permeten 
obres de rehabilitació.

57. GOVERN CIVIL. A pesar que els governadors civils ja no existeixen 
i part de les seues competències es duen a terme pels subdelegats del 
Govern en cadascuna de les províncies espanyoles, l’edifici on residia 
el governador civil, continua sent conegut, popularment, com a Govern 
Civil. En el cas de Castelló, està situat en la plaça de Maria Agustina, 
amb façanes als carrers Madrid, Rafalafena i plaça de la Muralla Libe-
ral de Castelló de la Plana. Es va construir entre els anys 1949 i 1951, 
d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte Ramiro Avendano, en 
estil propi de l’arquitectura madrilenya de postguerra. Disposa de tres 
plantes i una quarta situada en el semisoterrani. Les dos principals es 
van utilitzar i continuen utilitzant-se com a oficines públiques i l’última 
es va construir com a habitatges del governador civil i secretari general 
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d’aquest, mentisques que en el semisoterrani es trobaven els calabos-
sos de la policia quan la comissaria estava situada en la planta baixa. 
La façana principal, construïda amb pedra, està formada per elements 
que recorden l’arquitectura clàssica: columnes, pedestals, frontó i bal-
conada correguda, sobre la qual se situa l’escut d’Espanya. En la resta 
de l’edifici, excepte el sòcol i alguns elements que envolten les finestres 
i portes secundàries, es va utilitzar la rajola vista. Es permeten obres de 
rehabilitació i adequació a les normatives. 

  

58. HOSPITAL PROVINCIAL. A principis del segle XX, la Diputació de 
Castelló, a conseqüència d’estar en un estat lamentable de conservació 
l’Hospital de Trullols que aquesta entitat administrava, va decidir alçar 
un nou edifici hospitalari en una illa de cases envoltada per les actuals 
Av. del Doctor Clarà i la de la República Argentina, el passeig del Pare 
Jofré i la Gran Via Tàrrega Monteblanco. El projecte se li va encarregar 
a l’arquitecte provincial Manuel Montesinos Arlandis qui es va inspirar 
en el francés de la localitat de Brest, sent aprovat el document en 1882, 
amb un pressupost de huit-centes mil pessetes. La seua capacitat era 
de 472 llits. En 1907 va poder ser inaugurat. Félix Roig va ser el seu pri-
mer director. Destacat metge va ser José Clarà, tant en la seua labor 
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hospitalària, com en la lluita contra diferents pandèmies en tota la pro-
víncia. Va patir desperfectes durant la Guerra Civil que van necessitar 
reparar-se, finalitzant les obres en 1944. Any important va ser el de 1977 
en suprimir les habitacions comunes. En anys posteriors, es van mo-
dernitzar les instal·lacions, van construir nous edificis, es van inaugu-
rar noves unitats de Psiquiatria, l’Institut d’Oftalmologia i el d’Hospita-
lització Oncològica. Aquestes obres van finalitzar en 2017. Es permeten 
obres de rehabilitació, així com les d’adequació a la normativa pròpia 
d’un hospital.

59. HOTEL MINDORO. Al carrer Moyano número u, es troba aquest ho-
tel que es va construir entre 1967 i 1968, d’acord amb el projecte redactat 
per l’arquitecte Luís Gay Ramos. El seu estil cal incloure’l en el moviment 
modern que imperava a mitjan passat segle. L’edifici té façanes també als 
carrers Herrero i Pelayo del Castillo, si bé cadascuna de les tres façanes és 
diferent, disposant la principal, en totes les seues plantes d’una balconada 
correguda. L’edifici disposa de nou plantes altes destinades, íntegrament, 
a habitacions. Compte, així mateix, amb un entresol i planta baixa, amb al-
tres dependències igualment hoteleres, com a recepció, salons, cafeteria i 
restaurant, disposant també d’un soterrani per a altres serveis. La protec-
ció prevista impedeix fer qualsevol altra obra que no siga de rehabilitació.
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60. HOTEL SUIZO. Encara que actualment s’utilitza com a seu d’una 
entitat bancària, popularment conserva el nom de l’hotel que va ser, en 
el seu moment, el més important de Castelló. Sobre el solar que va ser 
Caserna del Rei, més tard Fonda Europa, es va construir entre 1903 i 
1905, segons el projecte redactat per l’arquitecte Francisco Tomás Tra-
ver i, així mateix, ha sigut sotmés a diferents reformes d’adaptació a l’ús 
actual. La seua façana principal de l’edifici que encara es conserva, re-
cau a la Porta del Sol i fa cantonada al carrer d’Enmig , amb façana de 
menor longitud, encara que construïda amb els mateixos elements que 
la principal. A més de la planta baixa, disposa d’altres tres enlaire, estant 
les dues últimes separades per una motlura. Els murs exteriors estan 
dividits, així mateix, en sectors per mitjà d’una espècie de falses colum-
nes. Malgrat la sobrietat de les dues plantes principals, tots els buits 
disposen de balcons, mentre que l’última planta, molt més senzilla, es 
limita a finestres que accentuen la sobrietat de la construcció, l’element 
de la qual més destacat ho constitueix la visera de la porta principal que 
constitueix un espectacular treball de forja. Es permeten obres de reha-
bilitació i adequació a les normatives vigents.
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61. ESGLÉSIA COCATEDRAL DE SANTA MARIA. L’actual Cocatedral 
de Santa Maria disposa de façanes a la plaça Major, Arxipreste Balaguer, 
plaça de l’Herba i carrer Major. La major part del solar que ocupa, constituïa 
el de l’antiga Església Major de Santa Maria que va ser construïda durant el 
segle XIII i va ser destruïda per un incendi, un segle després. Durant quasi 
sis-cents anys, va ser l’única parròquia de la ciutat. En 1341 van donar prin-
cipi les obres de reconstrucció, de majors dimensions, encara que apro-
fitant els materials del temple anterior. Aquelles obres, que es van iniciar 
en 1403, van ser projectades pel mestre Miquel Garcia, autor de l’església 
de Xèrica  i d’algunes parts de la Cartoixa de Vall  de Crist. Aquella segona 
església, consagrada l’any 1549, era d’estil gòtic valencià i estava inspirada 
en la de Sagunt; d’ella només es conserven les tres portes d’accés, algunes 
claus de voltes i un relleu de Sant Miquel, ja que va ser demolida per acord 
de l’ajuntament, de 17 de novembre de l’any 1936. Les obres de la Cocatedral 
de Santa Maria van començar en 1940, d’acord amb el projecte redactat per 
l’arquitecte Vicente Traver Tomás, inspirat a l’Església Major demolida. Les 
obres van patir diverses interrupcions i una paralització total en 1966. Van 
ser reiniciades l’any 1977 sota la direcció de l’arquitecte Vicente T. Traver 
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González Espresati qui així mateix, va redactar un avantprojecte per a in-
cloure noves dependències i habitatges del clergat, que es van construir en 
el solar que dona al carrer Major. Nova paralització en 1984 i represa de les 
obres, en 1988, sota la direcció de l’arquitecte Juan Ignacio Traver de Juan. 
El temple, la construcció del qual està totalment finalitzada, ocupa una 
illa de cases completa. La seua planta és de creu llatina. Consta de tres 
naus separades per pilars de secció octogonal dels capitals de la qual 
arranquen els arcs faixons, amb creuer rematat amb un cimbori – llan-
terna i capçalera amb absis pentagonal. Les naus estan cobertes per 
voltes de creueria, sent la de l’absis mitja estrela amb clau central d’on-
ze puntes i claus secundàries i la del cimbori, amb clau central de set-
ze puntes i huit claus secundàries, disposa de huit arcs creuers, altres 
tants cadena i setze arcs tercelets. Fonamental per a poder acabar les 
obres, va ser el conveni signat al maig del 2003 pel bisbe de la Diòcesi 
de Sogorb –Castelló José María Reig Pla, l’alcalde de Castelló de la Plana 
José Luís Gimeno Ferrer i el que fora conseller d’Obres Públiques de la 
Generalitat Valenciana, José Ramón García Antón, amb la finalitat de fi-
nançar l’última fase de la reconstrucció de Santa Maria, per un import de 
dos milions d’euros. Amb aquella inversió va poder construir-se, a més 
de la Cocatedral, altres importants dependències, com la Sagristia Ma-
jor, Sala Capitular, museu, arxiu, sales de reunió, així com el Claustre. 
Tan sols es permeten obres de conservació.

62. ESGLÉSIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA. Amb el llegat dels germans 
Joan i Manel Cardona Vives, es va començar a construir aquesta esglé-
sia al juny de 1896, seguint el projecte de l’arquitecte Godofredo Ros de  
Ursinos , la seua construcció va finalitzar en 1900. A principis del pas-
sat segle van ser encarregats del seu culte els frares caputxins, però a 
inicis de la Guerra Civil, l’actual parròquia de la Sagrada Família, va ser 
utilitzada com a mercat entre 1936 i 1939 i acabada la contesa, es van re-
incorporar els caputxins i va ser rehabilitada. està situada enfront d’una 
placeta situada en el barri  dels  Mestrets, al costat de la Ronda de la 
Magdalena. L’edifici és un dels més singulars de Castelló de la Plana i 
sens dubte, pot considerar-se un dels més significatius de l’arquitectu-
ra d’aquest il·lustre arquitecte castellonenc, ja que en ell es combinen a 
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la perfecció, elements gòtics, mudèjars i bizantins. A destacar el singu-
lar campanar i les seues decoracions de l’interior. Es permeten obres de 
restauració i adaptació a la normativa vigent.

63. ESGLÉSIA DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT. Durant el període com-
prés entre 1894 i 1915 es va construir aquesta església situada en la plaça 
de l’Escola Pia, d’acord amb el projecte de l’arquitecte Manuel Montesinos 
Arlandis, amb els fons que va disposar Joan Cardona Vives per a aquest fi. 
El director de les obres va ser l’arquitecte Francisco Tomás Traver. Afec-
tada durant la contesa civil 1936–1939, degueren reparar-se els desper-
fectes, de manera fonamental la volta i la resta de la coberta, obres que 
van finalitzar l’any 1941; encara que amb posterioritat es va decorar el seu 
interior amb pintures de Joan Massagué  Mateu que no van finalitzar fins 
a l’any 1975. El temple disposa de tres naus, sent la central més alta i es-
paiosa; disposa així mateix, de capelles laterals, atri i cor. La seua façana 
principal té adossat un campanar amb cúpula bulbiforme. El seu estil és 
eclèctic i és fidel reflex de l’obra de l’arquitecte Montesinos Arlandis. De la 
seua façana lateral, cal destacar la porta d’entrada, enfront del carrer Bal-
mes. Les normes de protecció, tan sols permeten obres de conservació.
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64. ESGLÉSIA DE SANT AGUSTÍ. És un temple situat al carrer Major, 
fent cantonada amb la de Gràcia. Segons sembla, abans de la fundació 
de la ciutat en el pla, ja existia una casa dels agustins que estava situada 
enfront de la porta de la muralla coneguda com la de l’Aigua, probable-
ment en el solar, ara propietat de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, 
on abans es trobava l’Asil de les Germanetes dels Ancians Desemparats. 
També s’assegura que en ella va estar el Rei Jaume I durant la conques-
ta de Borriana. Segons alguns historiadors, aquell convent va ser arra-
sat durant la guerra de la Unió, és a dir: en temps de Pere IV i sobre el 
solar que ocupava, es va edificar durant l’últim terç del passat segle XX, 
el denominat Complex Sant Agustí; no obstant això, uns altres assegu-
ren que sempre va estar en el mateix lloc i la seua construcció data de 
1648. En qualsevol cas, l’Església de Sant Agustí consta d’una sola nau 
amb capelles laterals. La porta principal, recau al carrer Major, és sen-
zilla i disposa de dues columnes toscanes damunt de les quals es troba 
l’escut de l’ordre. Al costat del temple actual església, estava situat el 
denominat  Parador Real en el qual l’any 1363 va ser assassinat Ferran 
d’Aragó, fill d’Alfons IV el Benigne i Elionor de Castella. L’antic monestir 
va ser destinat, durant alguns anys, a oficines públiques, com el Govern 
Civil o la Diputació Provincial, fins que després de construïts els actuals 
edificis situats respectivament, en la plaça de Maria Agustina i la plaça 
de les Aules. Permeses obres de conservació.

65. ESGLÉSIA SANT PERE DEL GRAU. Està situada al carrer Mossén 
Lorenzo Cot del Districte Marítim. Aquest temple es va construir entre 
1946 i 1948, d’acord amb el projecte de l’arquitecte Vicente Traver Tomás 
i es va beneir el dia de Sant Pere de l’any 1948. Està format per una sola 
nau de planta rectangular. La seua coberta de teula es recolza sobre 
arcs apuntats. Es permeten obres de restauració.

66. ESGLÉSIA VERGE DE LA SOLEDAT. En el número 90 del carrer 
Sant Roc  de Castelló de la Plana, està situada la xicoteta església de 
la Soledat. Aquest edifici, projectat pels arquitectes  Godofredo Ros 
de  Ursinos  i Francisco Tomás Traver, sol passar molt desapercebut 
per trobar-se entre altres dos de gran altura, destinats a habitatges. Es 
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va construir entre els anys 1894 i 1896. Disposa d’una única nau d’una 
planta, amb un cor en la seua part posterior. En la seua decoració es 
combinen, a la perfecció, elements mossàrabs i  neo–àrabs, amb la ra-
jola vista. Recorda al que  Godofredo Ros de  Ursinos  va projectar amb 
destinació a l’església de la Sagrada Família. El reixat, dissenyada per 
l’arquitecte Francisco Tomás Traver en 1904, té un bonic treball de ferro 
forjat, elements de rajola i rematades molt vistoses. A causa de la seua 
poca dimensió ha sigut utilitzat durant la seua existència, per a usos 
molt diferents al del projecte que va servir de base per a la seua cons-
trucció, sent utilitzada en l’actualitat, com a església del culte ortodox. 
Estan permeses les obres de restauració.  

 
67. ESGLÉSIA DE SANT NICOLAU. Situada en el número 143 del carrer  

Alloza. És una edificació de caràcter popular i estil barroc, però les suc-
cessives obres de reparació, manteniment i restauració, van aconse-
guir adaptar-la a la moda de les 
diferents etapes. Segons la tra-
dició, la primera construcció va 
ser una mesquita durant els pri-
mers temps de la  vila medieval. 
Existeixen dades per a confir-
mar que, l’any 1536 en aquell lloc 
existia una edificació destinada 
al culte cristià. Així mateix, en-
tre 1608 i 1611, es van dur a terme 
obres de reparació, encara que 
també està documentat que, en 
1645 amenaçava ruïna i va ser 
necessari reparar el temple igual 
que, durant l’any 1686, el mestre 
Pere Vilallave va intervindre per 
a construir una església similar 
a la que es conserva en l’actua-
litat, ja que va afegir les capelles 
laterals. En 1736 es va ampliar la 
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sagristia i, en 1780 es va iniciar la construcció de l’habitatge per a l’ermi-
tà. Al començament del segle XIX, l’escultor Cristóbal Maurat va realitzar 
el retaule major i l’any 1828 se li va donar a la façana l’aspecte actual. 
Entre 1936 i 1938 es va destinar a lògia maçònica, sent de nou beneïda 
a la fi de 1938, moment que es va aprofitar per a canviar-li el paviment. 
En 1981, en pintar-se el seu interior, es va actuar sobre els elements que 
romanen daurats; així mateix, es van dur a terme noves obres que li van 
donar l’aspecte actual. Es permeten obres de restauració.

68. ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME. Encara que les obres 
de la seua església havien començat en 1929, van patir una llarga para-
lització, per la qual cosa els pares carmelites de Castelló de la Plana, van 
haver d’esperar fins a 1942 per a tornar a reprendre-les. Sent beneïdes 
el 17 de març d’aquell mateix any 1942. Al costat d’ella disposaven d’un 
edifici destinat a convent i col·legi, amb accés pel carrer Ros de Ursi-
nos  número 47 i fent cantonada amb el  camí  dels Molins. L’església es 
va convertir en parròquia i és un bell exemple d’arquitectura neogòtica. 
Va ser projectada per l’arquitecte Alfonso Garín i presenta una sola nau 
amb quatre capelles laterals. Es permeten obres de restauració.  

 
69. IMPIVA. Aquest edifici té la seua façana principal donant a l’avin-

guda de la Mar, cantonada amb el tram est de l‘autovia de circumval·la-
ció, en la mateixa illa de cases on es troba la Cambra de Comerç. És un 
edifici propietat de la Generalitat Valenciana, la construcció de la qual 
data de l’any  1995. El seu projecte va ser redactat per un equip d’arqui-
tectes en el qual figuraven: Carles Ferrater, Jaime Sanahuja i Carles 
Bento, amb qui també van col·laborar Carles Martín i Carles  Escura. Es 
tracta d’un conjunt de xicotets espais terciaris i heterogenis, així com 
laboratoris i despatxos que li confereixen a l’edifici un singular i harmo-
niós aspecte. Tant els volums de l’edifici, com les pròpies façanes, re-
corden a un grup de contenidors agrupats amb un cert desordre, situats 
sobre una catifa de gespa.

70. INSTITUT FRANCESC RIBALTA. Durant la primera dècada del 
passat segle, l’antic institut situat en el que va ser convent de les ger-
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manes clarisses, es trobava en lamentable estat de conservació, per la 
qual cosa les autoritats locals pretenien substituir-ho per un altre de 
nova planta i fins i tot disposaven del solar apropiat: el situat en el deno-
minat Pany dels Creus, antic emplaçament de la primera plaça de bous 
de la ciutat; d’aquí ve que encarregaren a l’arquitecte Francisco Tomás 
Traver, la redacció d’un avantprojecte amb el qual iniciar els tràmits 
oportuns. Va ser el 28 de febrer de l’any 1912 quan van poder iniciar-se 
les obres d’aquest immoble, concloent al començament de 1915; enca-
ra que van quedar per acabar alguns detalls que van ser objecte de la 
primera de les reformes del nou edifici docent, duta a terme durant el 
curs 1931–32. L’edifici ocupa una illa de cases completa i és un dels més 
singulars i major port de la capital de la província. El seu interior està 
estructurat al voltant de tres patis porticats, cadascun dels quals co-
rresponia als que van ser, durant els seus inicis, els tres centres docents 
existents: Institut d’Ensenyament Mitjà en la seua part central, Escola 
de Treball en la seua part dreta mirant a la façana principal i Escola del 
Magisteri, en la part esquerra. La façana que dona a l’avinguda del Rei, 
està inspirada en el Renaixement espanyol i la Universitat de Barcelona. 
Cadascun dels inicials centres docents posseeix els seus mateixos ac-
cessos. Del vestíbul de la porta central part una escala imperial semblant 
a la de l’Alcàsser de Toledo. Durant els anys de la Guerra Civil es va utilitzar 
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com a hospital militar de l’Exèrcit de Llevant, per la qual cosa a partir de 
1946 degué procedir-se a una nova reforma, sobretot, de la sala d’actes, 
d’estil pompeià, amb pilastres corínties i mascarons a manera de mèn-
sules. Els seus murs laterals estan decorats amb pintures de l’artista Vi-
cente Castell, els temes del qual són al·legories al·lusives a la Gramàtica, 
Geometria, Geografia, Dibuix, Física, Química, Religió, Agricultura i His-
tòria. Durant les mateixes obres es van dur a terme dependències com: 
sales de professors, construcció d’una capella, pista poliesportiva i altres 
instal·lacions pròpies de la nova activitat. També entre 1950 i 1960 va ser 
dotat l’edifici, d’Escola Preparatòria per a alumnes entre huit i deu anys. 
Així mateix, en 1964, es van condicionar tres de les seues aules per a des-
tinar-les a Biblioteca. L’any 1967 es va dotar d’instal·lació elèctrica la pista 
poliesportiva i es va construir el gimnàs. Malgrat totes aquestes obres de 
condicionament, reforma i adequació, a partir del 1990 es degué dur a ter-
me una remodelació total, que li dona l’aspecte actual. Es permeten les 
obres de restauració i adaptació a la normativa vigent.

71. LLOTJA DEL CÀNEM. L’edifici conegut com a Llotja del Cànem, 
està situat en la plaça de l’Herba, a la cantonada formada pels carrers 
Colón i números imparells del carrer de Cavallers. La seua construcció es 
va dur a terme entre els anys 1606 i 1617. El director de les obres va ser Fran-
cesc Galiança, encara que també van participar: Robert Sala, en el cadirat; 
Miguel Borda, com a fuster autor de les cintres per a construir els arcs i An-
tonio Rogera per a col·locar el paviment. La seua planta és sensiblement 
quadrangular i en totes dues façanes disposa d’arcades. El seu autor es 
va inspirar en l’arquitectura italiana de l’època amb algunes notes del re-
naixement tardà. L’edifici inicial, constituït per una sola planta, va acabar 
de construir-se l’any 1617; no obstant això; presentava una deterioració no-
table en 1792, per la qual cosa el seu propietari (Ajuntament de la ciutat), va 
decidir alienar-ho, sota unes certes condicions; ja que permetia elevar una 
planta alta, però la nova planta baixa continuaria sent de propietat muni-
cipal, sent el comprador qui costejaria l’obra i a canvi de la inversió podria 
utilitzar la planta alta com a habitatge. Amb la finalitat de decorar la façana 
de l’habitatge, van ser pintats murals de Joaquín Oliet. En quedar en desús 
la planta baixa, el Ple de l’Ajuntament de Castelló de la Plana va acordar ven-
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dre la seua propietat, passant tot l’edifici a mans privades durant el segle 
XIX. El nou propietari va encarregar al pintor Vicente Castell la decoració de 
l’edifici, afegint motius pompeians i restaurant les al·legories d’Oliet. Durant 
l’últim any del passat segle, l’edifici va ser adquirit per la Universitat Jaume 
I per a convertir-lo en Centre Cultural i Educatiu que va ser declarat per la 
Generalitat Valenciana com a immoble d’Interés Cultural.

72. MAS D’ARTOLA. En el passeig de  Lledó , davant de la Basílica, 
existeix una xicoteta edificació que, pel seu aspecte, crida poderosa-
ment l’atenció. Aquest xicotet edifici es va alçar entre 1915 i 1920 i tot 
sembla indicar que les obres es van fer sota la direcció de l’arquitecte 
Francisco Tomás Traver. En ell es poden trobar elements procedents 
del romànic i del gòtic, combinats amb altres propis de l’arquitectura 
musulmana. Aquesta xicoteta masia compta amb una plata central que, 
en la seua part que dona a l’est, disposa d’un porxo que sobreïx de les 
façanes laterals. Per a l’execució dels elements resistents es va triar la 
rajola vista amb arcs de ferradura recolzats sobre xicotets pilars me-
tàl·lics.  Bell treball de serralleria, li confereix a la rematada superior i a 
la barana del porxo, un caràcter molt particular.

73. MOBLES NAVARRO. Edifici situat al carrer Colón número 55, can-
tonada a carrer  Alloza. La seua construcció es va dur a terme a la fi del 
segle XIX, encara que les obres van acabar a principis del passat segle. 
El projecte se li atribueix a l’arquitecte Vicente Martí i va ser construït 
per a servir com a edifici comercial i habitatge dels propietaris. El seu 
estil es podria considerar d’estil eclèctic, encara que posseeix motius 
ornamentals que li confereixen una gran singularitat; sobretot, cri-
da l’atenció el mirador d’obra en el xamfrà, amb detalls neogòtics. Així 
mateix en la part superior posseeix huit airosos elements que li donen 
gran personalitat. El 1955 es va sotmetre a una reforma projectada i di-
rigida per l’arquitecte Juan Rallo Segarra, per a ser destinat a comerç i 
exposició de mobles, disposant, així mateix d’un taller en la planta baixa 
que dona al carrer  Alloza. Les actuacions que es poden emportar cap, 
propostes en els documents elaborats pel la comissió de patrimoni del 
Col·legi d’Arquitectes són obres de rehabilitació.
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 74. MURALLA 1837. Amb la finalitat de protegir la nova població 
del pla, els nostres avantpassats van construir una muralla de la qual 
s’ha parlat en el present treball (II,4). Així mateix, a causa del creixement 
de la població i, d’altra banda, la poca solidesa d’aquell mur de protec-
ció per a resistir els impactes que pogueren produir en ell les modernes 
armes d’artilleria, les autoritats de l’època van construir un nou mur de 
protecció, durant l’any 1837, conegut com a Muralla Lliberal. En l’actual 
plaça de la Muralla Lliberal es poden observar algunes restes d’ella, grà-
cies a la pressió del veïnat que va aconseguir de l’Ajuntament, en el seu 
moment, la permuta d’un solar de propietat particular, per un altre que 
formava part del patrimoni municipal. Així mateix, en iniciar els treballs 
de construcció d’un aparcament per a residents en el subsol de la plaça 
de les Aules, tal com  és preceptiu en el centre històric, es va procedir a 
fer els corresponents treballs arqueològics, amb la finalitat de localitzar 
les restes que pogueren existir. A través d’ells, es van anar localitzant 
les restes d’antigues edificacions, com la d’una casa pairal o murs de 
séquies; també alguns del primer edifici que va albergar l’Hospital de 
Trullols, com a restes de la sala de dissecció, del laboratori, la cuina, el 
safareig, un aljub, “el  comú”, un pou cec i depòsits d’aigua. Així mateix, 
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es van localitzar xicotetes restes de murs medievals, restes de cerà-
mica i dues monedes, una de Felip V de l’any 1712 i una altra castellana. 
Totes les troballes van ser documentats gràficament i es conserven a la 
sala–museu que es va construir a l’interior de l’aparcament subterrani, 
la qual, en estar proveïda d’una vidriera, permet observar la part de la 
muralla que es conserva d’aquella que va ser construïda l’any 1837.

75. MUSEU DE BELLES ARTS DE CASTELLÓ. A la fi del passat segle, 
amb la finalitat de  museïtzar  adequadament els fons situats en l’edifici 
que, en l’actualitat, es destina a Museu Etnològic situat al carrer Cava-
llers, les administracions autonòmiques i locals van decidir construir 
un nou edifici en el solar de l’avinguda Germans Bou, on estava situat 
l’antic col·legi Sierra Espadán. El 25 de gener de l’any 2001 va ser in-
augurat el nou museu projectat pels arquitectes Emilio  Tuñón Álvarez 
i Luís Moreno  Mansilla. Aquest edifici ha obtingut nombrosos premis 
d’arquitectura, com el  FAD 2001 i el d’Obra Excel·lent 2001, concedit per 
l’empresa Foment de Construccions i Contractes, el del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana 1999–2000 i, així mateix ha si-
gut finalista del Premi Mies van der Rohe  d’Arquitectura Contemporània 
de la Unió Europea l’any 2001. En la seua construcció es va mantindre 
l’antic claustre enjardinat de l’antic col·legi. El projecte està compost 
per una sèrie d’espais de similars dimensions que es van apilant, que-
dant unes superfícies que tenen doble altura. Els murs exteriors estan 
revestits amb alumini tractat contra la corrosió i compta amb sis sa-
les d’exposicions, una d’elles destinada a obra temporal, en les altres 
es poden contemplar els que procedeixen del segle XIX procedents 
de la desamortització d’antics convents. Així mateix compta amb la 
col·lecció de peces ceràmiques donada pel professor Francesc Esteve. 
Obres d’autors que van gaudir de beques de la Diputació de Castelló; 
donacions com les dels germans Bou i altres d’adquisició directa: Puig  
Roda,  Viciano, Gimeno  Barón, Castell o  Porcar. Quant a dependències, 
disposa de biblioteca, oficines, sala de conferències i auditori. L’estil 
de l’edifici pot qualificar-se d’arquitectura contemporània i és gestio-
nat per l’Empresa Pública Projecte Cultural de Castelló..
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76. MUSEU ETNOLÒGIC. L’edifici situat al carrer Cavallers número 
vint-i-cinc, amb façana al carrer Gràcia, es va construir en el segle XVIII, 
encara que va ser sotmés a una reforma en 1979 dirigida per l’arquitecte 
provincial Vicente Traver G. Espresati, en ser adquirit per la Diputació 
de Castelló. L’immoble conserva l’estructura i disposició de les cases 
nobles dels segles XVII i XVIII; si bé, se li va afegir el mirador actual, al 
començament del segle XX. Disposa d’una àmplia porta de llinda. Al ves-
tíbul, a més de l’àmplia escalinata, recau una altra xicoteta escala per la 
qual s’accedeix a l’entresol. En la seua part posterior existeix un espaiós 
pati. Si bé durant la seua primera etapa tot l’immoble constituïa un sol 
habitatge, amb posterioritat, es van dur a terme reformes per a trans-
formar-lo en un edifici plurifamiliar. Durant alguns anys va ser destinat a 
Museu Provincial de Belles arts, però en l’actualitat les seues dependèn-
cies constitueixen el Museu Etnològic de la ciutat.

77. PALAU DE L’AJUNTAMENT. Estil renaixement manierista. A pesar 
que Gil Torralba realitzara els plans en 1687, la primera pedra d’aquest 
edifici, es va col·locar el trenta de setembre de 1689, any en què van 
donar principi les obres sota la direcció del valencià  Melcior Serrano. 
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Encara que no estava acabat, l’estat ruïnós de l’antic edifici del Consell, 
va aconsellar que començara a utilitzar-se el dos de febrer de 1786, fes-
tivitat de  Sant  Blai, d’ací que s’acordara declarar a aquest sant patró de 
la ciutat al costat de Sant Cristòfor, que ja ho era. El nou edifici construït 
en la coneguda com a plaça Vella, actualment plaça  Major, constava de 
planta baixa amb destinació a presó i rebedor d’accés. Disposava també 
d’altres dues plantes enlaire. En successives reformes, es va ampliar en 
la seua part posterior i així mateix, es van construir dues  entreplantes; 
una sobre els baixos i la segona entre la primera i segona planta. En 1914, 
amb projecte i direcció de l’arquitecte Francisco Tomás es van edificar 
les torretes laterals. Així mateix es va fer una nova reforma de façanes 
en 1952, en la qual es van suprimir les torretes i es va col·locar l’actual 
balustrada; així mateix, es va instal·lar la bella vidriera i es va construir 
la singular escalinata d’accés, decorada amb murals de Joan Baptista  
Porcar  Ripollés i, en el seu replà inicial, una imatge de la deessa Minerva 
esculpida per Adsuara  en marbre blanc. Així mateix, en 1958 el pintor 
Ramón Catalá va decorar amb al·legories a la patrona de la ciutat, els 
murs i sostre de l’antiga capella situada en la part posterior del qual, 
en l’actualitat, és el despatx de l’alcalde. Només es permeten obres de 
restauració o adequació a normatives.  



118 G A I A TA  1 9  “ L A  C U L T U R A L ”

78. PALAU EPISCOPAL. És un bell edifici situat al carrer Governador 
número huit, amb façanes a la plaça del bisbe Pont i Gol i carrer bisbe 
Salinas. Encara que Antoni Salinas era bisbe de Tortosa, va voler dis-
posar d’aquest palau a Castelló de la Plana, ciutat a la qual sempre es 
va sentir molt vinculat; d’aquí ve que adquirira uns terrenys al costat de 
la séquia Major i sobre la part situada en el seu marge oest, construïra 
aquest edifici que va ser projectat pel carmelita Fra Joaquín del Niño 
Jesús, sota la direcció del qual es van dur a terme obres entre 1793 i 1795 
i que va ser, així mateix, autor del projecte del monestir i convent del 
Desert de les Palmes. El noble edifici va tindre nombrosos usos durant 
els segles XIX i principis del XX; sobretot, va ser alberg on van pernoc-
tar els més il·lustres personatges que arribaven a Castelló; encara que 
també va servir de presó en algunes etapes de la seua història. En 1962 
va ser remodelat per a adaptar-ho a habitatge episcopal i oficines de la 
Diòcesi de Sogorb –Castelló. A penes uns centímetres sobre la rasant, 
es poden apreciar les finestres ovalades que permeten ventilar les de-
pendències situades en la planta soterrani. La façana principal és l’únic 
exemple d’arquitectura acadèmica existent a Castelló. En la part central 
de la seua planta baixa, està situada l’única porta, rematada per arc re-
baixat i pilastres amb tríglifs a manera de capitell. Les altres  tres faça-
nes tenen una disposició similar. En el seu interior disposa d’un ampli 
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vestíbul des d’on arranca l’escalinata, al voltant de la qual es troben els 
dos cossos de l’edifici, sens dubte, un dels més bells de la capital de la 
Plana i, així mateix, amb una història que, per si sola, mereixeria ser pro-
tegit. L’any 1962,  seguint el projecte i la direcció d’obres de l’arquitecte 
Vicente Traver Tomás, es van dur a terme obres de remodelació i ac-
tualització per a  adaptar-lo  a residència episcopal i seu de les oficines 
diocesanes del nou Bisbat de Sogorb –Castelló.

79. PALAU PROVINCIAL I L’ESGLÉSIA DE LA SANG. A la cantonada 
dels carrers Sant Lluís i Major, en el solar on amb anterioritat va existir 
l’Hospital de  Trullols , es troba el conjunt format per l’Excel·lentíssima 
Diputació Provincial i, en el xamfrà que recau als carrers Major i Sant 
Lluís, l’església–capella de la Puríssima Sang. En el mateix emplaçament 
va existir un altre temple que va ser construït durant els segles XVI i XVII, 
reformat en 1730 sota la direcció de Joan  Pagés i destruït, pels bom-
bardejos de la Guerra Civil 1936–1939. La construcció de l’actual conjunt 
format per l’església de la Sang i l’Excel·lentíssima Diputació Principal. 
projectat pels arquitectes Vicente Traver Tomás i Luís Ros de  Ursinos 
. La construcció es va iniciar en 1948 i es va acabar de construir l’any 
1953. Disposa de façanes als carrers Major, Sant Lluís, Domènec Briau 
i plaça de les Aules. El temple actual, manté alguns elements de l’an-
terior, com la porta construïda amb pedra de Ribesalbes , emmarcada 
amb pilastres i de llinda, situada en el xamfrà que recau a la plaça de 
Maria Agustina. L’actual església està inspirada en la del Sant Sepulcre 
de Múrcia i es compon d’una nau central amb planta octogonal, coberta 
amb una cúpula, envoltada d’una galeria en la qual se situen tant l’altar 
major, com la resta dels altars. Les façanes de totes les façanes com-
binen la rajola vista amb la pedra de Borriol , mentre que els paviments 
de les zones nobles són de marbre. La porta principal de l’edifici de la 
Diputació està situada en la plaça de les Aules. A través d’ella s’accedeix 
a una espècie de galeria decorada amb pintures de l’artista de Borriana 
, Traver  Calzada, els temes del qual són efemèrides de la Història de 
la Província de Castelló. A través de l’escala principal s’accedeix a les 
diferents dependències. En la planta noble es troben els despatxos del 
president, el gabinet de presidència, despatxos de vicepresidents, així 
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com, el singular Saló de Recepcions, amb decoracions pictòriques for-
mades per rosasses i murals al·lusius a diferents llocs de la província. 

 

80. PASSEJOS DE  RIBALTA I DE L’OBELISC. Constitueixen, sens 
dubte en el seu conjunt, una de les zones més representatives de Cas-
telló. La idea de fer un parc públic va nàixer durant l’últim terç del se-
gle XIX i per a això degueren ocórrer algunes circumstàncies. D’una 
banda, en 1868 es va inaugurar el tram del ferrocarril entre València 
i la capital de la Plana i, aquell mateix any, la corporació municipal va 
decidir utilitzar els terrenys que havien quedat lliures, en traslladar 
l’antic cementeri al denominat  Hort del  Mut. El projecte d’aquell parc 
se li va adjudicar a l’enginyer Luís Alfonso, qui va plantejar, de manera 
immediata, un jardí a l’estil dels romàntics anglesos, al costat de la ca-
rretera que unia la capital de la província amb Borriol. El disseny, que 
excepte lleugeres modificacions plantejava, era el mateix que ha arri-
bat fins als nostres dies, amb una avinguda en el seu eix i dues places. 
La major, situada en el seu extrem més pròxim a la via del ferrocarril, 
es mantenia una construcció de l’etapa en què aquells terrenys van ser 
destinats al Cementeri. En el centre de la mateixa se situava un xicotet 
estany i en el seu perímetre una bella pèrgola. La plaça més pròxima a 
la ciutat es va destinar per a col·locar una escultura que, en vint-i-set 
de març de 1927, va ser l’esculpida pel nostre insigne escultor Joan 
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Baptista  Adsuara, dedicada al pintor Ribalta, personatge que, per 
creure, de manera equivocada, que havia nascut a Castelló, li va do-
nar nom al parc. Elements importants van ser els bells bancs revestits 
amb peces ceràmiques, situats en l’avinguda principal del qual va ser 
anomenat passeig o parc de  Ribalta.

La segona fase del passeig, impulsada per l’edil i professor de l’ins-
titut Domingo Herrero, va decidir emportar-se a efecte per acord mu-
nicipal de l’any 1876. Està situada al sud del primer parc, quedant sepa-
rats tots dos passejos per una àmplia andana o avinguda coneguda com 
a passeig de cotxes i que corresponia a la prolongació de la carretera 
de Castelló a Morella. Aquella ampliació va ser projectada pels tècnics 
Luís Alfonso i Salvador  Flors, auxiliats en temes botànics pel jardiner 
municipal Francisco Tirado. Si bé la seua forma era sensiblement qua-
drangular amb costats de dos-cents metres de longitud, la seua andana 
principal es va traçar en diagonal, per a connectar el centre de la plaça 
de la Independència, amb l’Estació del Ferrocarril. La superfície de l’am-
pliació, aconseguida amb terrenys permutats al Comte de  Pestagua  
s’aproximava als 45.000 metres quadrats i va ser conegut, al principi, 
com a Passeig de l’Albereda, si bé en col·locar-li en el centre del seu oval 
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central l’obelisc projectat per l’arquitecte Francisco Tomás Traver, in-
augurat l’any 1898, destruït en 1938 i reconstruït segons projecte de l’ar-
quitecte Joaquín Tirado en 1980, commemoratiu dels successos oco-
rreguts en la guerra carlista, durant els dies 7,8 i 9 de juliol de l’any 1837, 
va començar a denominar-se Passeig de l’Obelisc, encara que popular-
ment, la unió de tots dos parcs es va convertir, quasi de manera imme-
diata al Parc de  Ribalta . De la Gran Plaça on se situa l’obelisc, naixen 
andanes que divideixen la superfície en sectors pels quals discorren les 
populars “ maranyetes”, concebudes en el projecte inicial com a passe-
jos de filòsof. Nous i elegants bancs de ceràmica, a l’estil dels quals ja 
existien en el primitiu parc de  Ribalta , van adornar algunes andanes 
de l’ampliació. Així mateix, en 1920 es va il·luminar el pou que prestava 
servei de reg a tot el parc i, com a complement es va construir la bonica 
caseta, actualment convertida en quiosc i l’estany de la zona oest que, 
amb posterioritat, va ser envoltada de la balustrada actual. En 1934 es 
va construir el templet projectat per l’arquitecte Francesc  Maristany. 
Aquesta bella edificació està formada per una cúpula sustentada per 
setze columnes dotades de capitell corinti. En la seua part superior, re-
lleus amb figures al·lusives a la música amb rètols de músics contem-
poranis. A més de les construccions descrites, existeix una construcció 
situada a colomar, diferents elements decoratius i diverses escultures, 
com la del bust de Tárrega  esculpida per  Adsuara  (1910), el del pintor 
Castell, obra d’Octavio Vicent, el de Domingo Herrero, col·locat en 1929 
al costat de l’estany, obra de Tomás Colón  Bauzano o la de  Melchor Za-
pata, instal·lada en el roserar en ocasió de l’any de la Infància en 1982. 
En 1995 es va situar en les proximitats de la plaça de la Independència 
la dissenyada per Marcelo Díez, en record del  Lleuero, funcionari que 
s’encarregava de la seguretat del parc. Així mateix, existeixen una sèrie 
d’escultures en pedra artificial, col·locades en diferents emplaçaments 
l’any 1915, dissenyades per l’arquitecte Francisco Tomás Traver, com el 
Lleó Alat existent a l’estany.

81. PLANETARI DE CASTELLÓ DE LA PLANA. L’edifici i instal·lacions 
del Planetari de Castelló està situat al costat de la platja del Pinar de 
Castelló. Va ser promogut per la corporació municipal presidida per Da-
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niel Gozalbo, si bé les seues obres van finalitzar durant l’any 1991, quan ja 
governava la ciutat l’alcalde José Luís Gimeno. El seu projectista va ser 
l’arquitecte Mateo Gallego Gómez que va plantejar una cúpula de 17,20 
metres de diàmetre que era, en aquells moments, la major de la Comu-
nitat Valenciana i la segona d’Espanya. Aquella singular volta celeste, 
va ser substituïda durant la construcció, per una altra metàl·lica, amb 
la qual cosa es van originar alguns problemes administratius i també de 
conservació, que van fer necessària la seua ràpida restauració. La su-
perfície del solar de propietat municipal sobre el qual es va construir, és 
de 2500 m². El Planetari de Castelló de la Plana disposa de tres ales on 
se situen sales d’exposicions i conflueixen en la de projeccions, situada 
sota la cúpula.

82. PLAÇA DE BOUS. Fins a 1887 Castelló comptava amb una plaça 
de bous situada en el denominat Pany dels Creus, situat en part del so-
lar que hui ocupa l’Institut Francesc  Ribalta. El seu estat era tan defi-
cient que, sense haver de demolir-la, els veïns van anar emportant-se 
els materials que formaven els murs, graderies i altres instal·lacions, en 
estar pràcticament construïda amb fusta. En 1878, els aficionats Juan i 
Joaquín Fabregat  Viché, Hipòlito Fabra  Adelantado, Joaquín  Calduch 
Roig, José  Ripollés Llorens i Luciano Ferrer  Calduch, decidiren formar 
una societat d’accionistes, amb la finalitat que la capital de la Plana po-
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guera disposar d’una nova plaça de bous. El projecte li va ser encarregat 
a l’arquitecte Manuel Montesinos Arlandis. Les obres van donar principi, 
sobre un solar que supera els deu mil metres quadrats de superfície, 
l’any 1885 i va ser inaugurada en 1887, amb bous de Veragua, constituint 
el temps d’execució una vertadera parenceria. Com a base del projecte 
es va triar l’existent a València. La seua façana presenta, en la seua part 
inferior, amplis arcs de rajola. Els murs, tant dels paraments de l’edifici 
principal, com de la resta d’instal·lacions, són de maçoneria esquerdeja-
da amb morter de calç; els de pis superior disposen de finestres forma-
des amb doble arc en rajola vista. Les graderies tenen com a elements 
resistents carreus, mentre que els seients són de pedra artificial. Per 
als pilars i altres elements metàl·lics, es va triar el ferro colat. Sobre les 
graderies existeixen llotges en tot el seu perímetre. Sobre la denomi-
nada Porta Gran, disposa d’una al·legoria taurina en bronze, excel·lent 
obra de l’escultor José Viciano  Martí. A destacar, entre altres valors 
històric–artístics, l’aforament inicial de tretze mil espectadors, quan el 
nombre d’habitants de la ciutat a penes era el doble d’aquesta xifra. A 
principis de segle es va fer una reforma d’adaptació a les actuals normes 
sobre edificis de pública concurrència que ha afectat l’aforament, si bé 
ha augmentat la comoditat de les localitats. Es permeten obres de re-
habilitació, conservació i adaptació a la normativa vigent.
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83. REGIMENT TETUAN 14. A Castelló de la Plana han existit els re-
giments: Antilles, Màlaga, Biscaia, Princesa, Guadalajara,  Otumba i 
Tetuan. Les casernes que van existir van ser: El Nou, el del Rei que 
estava situat a la Porta del Sol, cantonada amb el carrer Enmig on des-
prés va estar situat l’Hotel Suizo i ara una entitat bancària. En 1835 es 
va adaptar l’antic convent de Sant Francesc, situat en l’actual plaça 
de Botànic Calduch, per a situar el Regiment d’Otumba . En la plaça 
de Santa Clara actual, en el solar que havia sigut convent de monges 
de Santa Clara i posteriorment Institut d’Ensenyament Secundari, va 
ser utilitzat com a caserna cap a 1917. L’últim (a la partida del  Bovalar) 
va ser projectat per l’arquitecte Francesc Maristany. La seua façana 
principal recorda l’estil d’aquest extraordinari arquitecte amb les seu-
es torrasses i elements que poden recordar a la seua obra més co-
neguda (Seu del Reial Casino Antic de Castelló). Els homes d’aquesta 
caserna van participar en la guerra de Cuba, desembarcant a l’Havana 
el 18 de setembre de 1896 i van partir cap a la península Ibèrica el 18 de 
gener de 1899. També a Melilla el 25 de juliol de 1922. A Larraix el 3 de 
setembre de 1924. Així mateix en  Ifni entre juny de 1958 i juny de 1959 
arribant a Castelló el 23 del mateix mes i any. Va romandre a Castelló 
de la Plana fins al seu desmantellament al setembre de 1995 sent tras-
lladat a València.
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84. SANATORI LA MAGDALENA. L’actualment denominat Hospital 
de la Magdalena, va començar la seua marxa durant la dècada dels anys 
cinquanta del passat segle, com a sanatori antituberculós, encara que 
el seu nom era Hospital del Collet, en estar situat en el terme municipal 
de Castelló, en les proximitats del de Borriol, del qual només està sepa-
rat per la coneguda com a Muntanya Negra. En finalitzar la pandèmia de 
tuberculosi, es va remodelar per a ser utilitzat per afectats de silicosis, 
passant a convertir-se en 1988, com a Hospital de Crònics.

85. TEATRE PRINCIPAL. Per encàrrec de l’Ajuntament de Castelló de 
la Plana, l’arquitecte Godofredo Ros de  Ursinos va rebre, en 1884, l’en-
càrrec de redactar un projecte per a la construcció del Teatre Principal. 
Per a poder-ho construir es va nomenar una comissió que va considerar 
el solar comprés entre la plaça de la Pau, carrers  Ximénez,  Moyano i 
Herrero, el més idoni, encara que no tots els veïns estaven d’acord que 
fora així, per considerar-ho als afores de la població. Malgrat això, va ser 
adquirit el conegut com a hort de Cisternes, de 1.700 metres quadrats 
de superfície i, després de rebre els corresponents permisos, les obres 
van poder iniciar-se el 21 d’agost de 1890, encara que a causa de les di-
ficultats econòmiques, no van poder finalitzar-se fins a passats quasi 
quatre anys i va ser inaugurat el 15 de febrer de 1894. De les seues quatre 
façanes, es va cuidar bastant més la principal, que dona a la plaça de la 
Pau que té una altura de setze metres. Tres portes proveïdes de ferro 
forjat amb rematades d’arcs rebaixats són les més importants de l’edi-
fici. El cos central, inspirat en els temples grecs, disposa de frontispici, 
columnes i frontó. La façana posterior que recau al carrer  Moyano és 
una mica més ampla i per ella s’accedeix directament a l’escenari. L’ac-
cés d’artistes està situat en la façana del carrer  Ximénez, que també 
disposa d’una altra per a l’eixida d’espectadors i, així mateix, en la del 
carrer Herrero, existeixen altres dues eixides d’emergència. A través del 
pòrtic principal s’accedeix, a través d’un pòrtic, al vestíbul de cinquanta 
metres quadrats de superfície i, mitjançant escales que parteixen d’ell 
s’accedeix als pisos superiors. L’escenari té una boca de díhuit metres, 
una profunditat que ronda els onze metres i una altura de vint-i-dues, 
així mateix, compta amb dependències en el subsol per a facilitar uns 



127 G A I A TA  1 9  “ L A  C U L T U R A L ”

certs espectacles. L’arquitecte Ros de Ursinos, per al seu projecte, es 
va inspirar en l’estil neoclàssic, imperant durant aquells anys i en Teatre 
de la Comèdia de Madrid, projectat per l’arquitecte Ortiz  Villajos.

86. TELEFÓNICA. Al maig de 1935 va ser autoritzada la Companyia 
Telefònica Nacional d’Espanya perquè poguera alçar un edifici d’una 
sola planta baixa destinada a les seues oficines al carrer que unia els de 
Bayer amb el de Ruiz Zorrilla, és a dir, en l’actual avinguda del Rei. Pos-
teriorment, sobre aquella planta baixa, d’acord amb el projecte dels ar-
quitectes Araujo i Vega, es va alçar una planta en 1947 al qual després se 
li va afegir una més, per a aconseguir la imatge actual. La porta d’accés 
està situada en el xamfrà i el seu aspecte recorda per la seua sobrietat, 
als edificis de la postguerra. Durant molts anys era l’únic que posseïa a 
Castelló de la Plana la companyia propietària i en ella estaven situats 
tots els serveis telefònics, fins que va ser construït un altre al carrer 
Adoberies i la Central Telefònica de la Gran Via de Tàrrega Monteblanco. 
Es permeten obres de rehabilitació i adequació a normes.

87. TORRE CAMPANAR “EL  FADRÍ”. Durant el segle XV el Consell va 
decidir construir una torre guaita. En concret va ser l’any 1437 quan va 
prendre la decisió de construir, al costat de la plaça Vella un edifici que 
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poguera servir així mateix, com a cam-
panar. L’inici de les obres va tindre lloc 
l’any 1440 i el mestre picapedrer Saera 
va aconseguir alçar tan sols huit me-
tres, mentre va estar al capdavant de les 
obres, abandonant la ciutat en 1459. Al 
voltant d’un centenar d’anys van roman-
dre parades, fins que en 1583 van tornar 
a reprendre’s. Va ser en 1735 quan es va 
aconseguir coronar l’edificació amb el 
templet de planta triangular construïda 
sobre la terrassa superior. En aquella 
etapa es van succeir els mestres pica-
pedrers: Damià Méndez, Francesc Ga-
liança de la Llanxa, Guillem del  Rei, Pere  
Crosali, Marc  Volsanys i Antoni i Joan 
Saura. La planta de la torre–campanar 
és octogonal. Cada costat de l’octàgon 

té una longitud de 4,70 metres. La seua altura és de cinquanta-huit  me-
tres i està dividit en quatre plantes o estades: cambra del rellotge, presó 
d’eclesiàstics, habitatge del campaner i cambra de les campanes. El seu 
estil correspon al de la major part dels edificis espanyols del segle XVI, 
que per la seua nuesa ha sigut denominat  desornamentat. La porta d’ac-
cés, situada en el costat est de la construcció, també és senzilla i disposa 
sobre la seua llinda d’una fornícula amb inscripció. Mitjançant una escala 
de caragol s’accedeix a les diferents plantes. En la de les campanes, que 
disposa d’una volta octogonal de pedra en el centre de la qual es troba 
l’escut de la ciutat; cadascun dels costats d’aquesta cambra, disposa de 
buits rematats per arcs de mig punt on se situen les campanes principals. 
Vicent, Àngel, Maria, Jaume, Dolors, Victòria, Cristina i  Joaquima. Sota 
la coberta del templet superior està instal·lada la campana Cristòfor (des 
de l’any 1604), encarregada de donar les hores i, així mateix, al costat d’ella 
alberga les campanes Anna i Lledó. Només es permeten obres de restau-
ració.
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88. TORRE MARATÓ. La torre Marató, situada en el Nou Estadi Muni-
cipal  Castàlia, constitueix l’únic  edifici que es conserva de l’antic Es-
tadi del Front de Joventuts. Com era habitual durant aquells anys, els 
estadis havien de comptar amb una torre denominada de la marató, 
perquè els jutges, des de la seua torreta, pogueren seguir aquest tipus 
de carreres atlètiques. La de Castelló de la Plana va ser projectada per 
l’arquitecte Francesc Maristany Casajuana, el seu estil responia al gust de 
l’època en què va ser construïda: arquitectura de postguerra. És de planta 
quadrangular i des que es va construir en 1945, sempre ha constituït, amb 
els seus 42,20 metres d’altura, una important fita en el terme municipal 
de la ciutat. Les obres permeses són tan sols de conservació.  

 
89. TORRETA ALONSO. És una torre de vigilància, la construcció de 

la qual sembla datar de finals del segle XIl o principis del segle XIII si-
tuada en els voltants del camí de la costa, a l’interior d’una finca rústica. 
Té planta rectangular i en conjunt la seua forma és de prisma irregular. 
Disposa de xicotets buits que no impedeixen la solidesa dels seus murs 
i, no obstant això, doten l’interior de la suficient il·luminació i ventilació; 
encara que la seua façana est, de composició simètrica els buits són 
tres, un que degué utilitzar-se com a porta i els dos superiors com a 
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finestres. Sobre aquesta façana principal es poden observar els mer-
lets i el matacà, pròpies d’aquesta mena de construccions de caràcter 
defensiu. Disposa de protecció total, per la qual cosa s’ha de conservar.

90. UNIVERSITAT JAUME I. La possibilitat que la província de Caste-
lló comptara amb una universitat, es va convertir en realitat, mitjançant 
la llei de la Generalitat Valenciana, aprovada al febrer de 1991. Després 
de la seua creació es va anar construint el campus de la carretera de 
Borriol a Castelló. Transcorregut més d’un quart de segle d’aquella data, 
la Universitat Jaume I s’ha consolidat. En aquesta es poden estudiar una 
trentena de titulacions. L’espai universitari disposa d’extraordinaris edi-
ficis docents, gran quantitat de jardins, una espectacular zona esportiva 
i una altra lúdic–comercial, coneguda com l’Àgora. Està enllaçada amb la 
ciutat mitjançant un sistema de comunicació que permet desplaçar-se 
als alumnes, amb rapidesa i en diferents vehicles. L’UJI és una universitat 
competitiva, dinàmica i emprenedora, amb una línia de gestió de la quali-
tat en tots els seus àmbits i pionera en la utilització de noves tecnologies. 
Entre els seus objectius es troba la interacció real entre la Universitat i la 
societat castellonenca.
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91. TANCA DE L’ESTACIÓ  DEL FERROCARRIL. Part de la denominada 
platja de vies de l’antiga Estació de Ferrocarril, disposava d’una tanca 
que, un vegada traslladada l’estació al seu actual emplaçament, durant 
l’any 2000, es va traslladar  a la façana oest del parc de Ribalta, on està 
en l’actualitat. Té bonics pilars i sòcol de maçoneria concertada sobre 
la qual existeix una tanca que constitueix un esplèndid treball de forja. 
Posseeix un gran valor històric i artístic, per la qual cosa es va consi-
derar que havia de mantindre’s en peus perquè les futures generacions 
tingueren constància del lloc on va estar situada l’antiga Estació del 
Ferrocarril. Està situada en l’avinguda de Barcelona a l’altura de la Pèr-
gola.  L’autor del disseny va ser l’arquitecte Francisco Tomás Traver, el 
seu estil és un exemple del Modernisme Secessionista. Les obres que 
es permeten dur a terme, són les de manteniment o reposició d’algun 
dels seus elements.

Miguel Pastor i García



NOMENAMENT
IMPOSICIÓ DE BANDES INFANTILS
IMPOSICIÓ DE BANDES
GESTORA DE GAIATES
PRESENTACIÓ
TORNÀ A LA CIUTAT ORGANITZADA  PER LA FEDERACIÓ DE COLLES
ENTREGA DEL 1ER PREMI DEL LLIBRET MAGDALENA 2020
FALLA SANT JOSEP DE BORRIANA
CARTELL MAGDALENA 2022
GRUP SANT AGUSTÍ
INAUGURACIÓ DE LES GAIATES DE MÀ
SOPAR NADALENC
CALVACADA DEL REIS MAGS
ENTREGA DE LES BANDES PER A LA MAGDALENA 2022 
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NOMENAMENT

IMPOSICIÓ DE BANDES INFANTILS
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IMPOSICIÓ DE BANDES

GESTORA DE GAIATES
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PRESENTACIÓ
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TORNÀ A LA CIUTAT ORGANITZADA PER LA FEDERACIÓ DE COLLES

ENTREGA DEL 1ER PREMI DEL LLIBRET MAGDALENA 2020
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FALLA SANT JOSEP DE BORRIANA
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INAUGURACIÓ DE LES GAIATES DE MÀ

SOPAR NADALENC CAVALCADA DELS REIS MAGS
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CARTELL MAGDALENA 2022

ENTREGA DE LES BANDES PER A LA MAGDALENA 2022

GRUP SANT AGUSTÍ
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DISSABTE 19

DIUMENGE 20

DILLUNS 21

DIMARTS 22

DIMECRES 23

DIJOUS 24

DIVENDRES 25

DISSABTE 26

DIUMENGE 27



Programació
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DISSABTE 19 DE MARÇ
12:00 h  Anunci oficial de festes.
14: 00 h  Obertura oficial del Mesó “La Cultural”.
16:00 h  Cavalcada del Pregó.
21:30 h  Sopar de pa i porta.
22:30 h  Grup ochentero “LA MOVIDA”.
00:00 h  Trasllat de la Gaiata del Magatzem municipal al carrer Sanahuja.

DIUMENGE 20 DE MARÇ
07:00 h  Repartiment de canyes i cintes a la plaça Major.
08:00 h  Romeria de les Canyes.
10:00 h  Obertura del Mesó “La Cultural”.
20:00 h  Desfilada de Gaiates.
21:00 h  Sopar de pa i porta.
22:00 h  Actuació PAPA RUMBA.

DILLUNS 21 DE MARÇ
10:00 h  Pregó infantil.
10:00 h  Obertura del Mesó “La Cultural”.
14:00 h  Mascletà sonora musical “La Cultural”.
20:00 h  Encesa de les Gaiates a cada sector.
21:00 h  Sopar de pa i porta.
22:00 h  Concert de Bella De Z&JC Flowers. A continuació Disc Mòbil.

DIMARTS 22 DE MARÇ
10:00 h   Obertura del Mesó “La Cultural”.
12:00 h  Torrá patrocinada pels càrrecs.
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14:00 h   Mascletà sonora musical “La Cultural”.
18:00 h   Classes de Zumba a càrrec de Eva Mata.
19: 00 h  Tardeo amb l’actuació de JARABE DE RUMBA
21:30 h  Sopar de pa i porta  i a continuació Disc Mòbil. 
22:00 h  Nit màgica pels carrers del sector.

DIMECRES 23 DE MARÇ
09:00 h  Visita federació de Colles.
10:00 h  Obertura del Mesó “La Cultural”
11:00 h  Tallers infantils.
12:00 h  Torrá patrocinada pels càrrecs.
12:30 h  Matí flamenc i exhibició a càrrec del grup de ball Isabel Rubi.
14:00 h  Mascletà sonora musical “La Cultural”.
17:00 h   Xocolatada patrocinada  pels càrrecs amb tallers infantils. 
20:00 h  Festa latina ACADÈMIA.
21: 30 h  Sopar pa i porta. A continuació disc mòbil.

DIJOUS 24 DE MARÇ
10:00 h  Obertura del Mesó “La Cultural”.
12:00 h  Torrá patrocinada pels càrrecs.
14:00 h  Mascletà sonora musical “La Cultural”.
19:00 h  Tardeo a càrrec del grup de “Triana al Rocio”.
21:30 h  Sopar de pa i porta.
22:30 h  Festa Remember ENRIQUE DJ. 

DIVENDRES 25 DE MARÇ
10:00 h  Obertura del Mesó “La Cultural”.
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11:00 h  Festa Infantil per als xiquets i les xiquetes del sector. 
13:00 h  Torrá patrocinada per les madrines d’honor.
14:00 h  Mascletà sonora musical “La Cultural”.
17:00 h  Xocolatada patrocinada per  els càrrecs.
17:30 h  Concurs de dibuix patrocinat per Papereria Archilés.
19:00 h  “Tardeo” a càrrec de “COMPARSA CHICAS”.
20:00 h  Punt FAMM amb l’actuació del Ballet Llum d’Orient.
20:45 h  Visita de la Reina de les festes al sector.
23:00 h  Homenatge al TITI.

DISSABTE 26 DE MARÇ
10:00 h  Obertura del Mesó “La Cultural”.
14:00 h  Mascletà sonora musical “La Cultural”.
16: 00 h  Ofrena de flors a la Mare de Déu del Lledó.
21: 00 h  Sopar de pa i porta.
23:00 h  Gran actuació del grup CAMALEÓN.

DIUMENGE 27 DE MARÇ
11:45 h  Repartiment d’arròs, cadires i taules per al concurs de paelles.
12: 00 h  Començament del concurs de paelles.
14:00 h  Mascletà sonora musical “La Cultural”
14: 30 h  Degustació paelles pel jurat.
16: 30 h  Lliurament de premis dels concursos de la setmana.
17: 00 h  Actuació del grup rumbero RUMBA 13.
20:00 h  Cervesa gratis fins a esgotar existències.
22: 00 h  Desfilada final de festes.
00: 00h  Magdalena Vitol.
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Les activitats es realitzaran dins de la carpa a excepció del con-
curs de paelles.

La inscripció al concurs de paelles finalitza el dissabte dia 26 a 
les 22:00 h. Per als no socis la inscripció serà de 5€ amb dues 
taules. Cada taula adicional tindrà un cost de 3€.

La Comissió no farà repartiment de llenya per al concurs de 
paelles.

Un cop finalitzat el concurs de paelles, es prega la col·laboració 
de les persones assistents en la retirada de taules i cadires.

Podrà participar en l’ofrena de flors tota la gent que vullga, prè-
via inscripció. La Comissió indicarà el color del ram i la compra 
serà a compte de la persona participant.

La Comissió es reserva el dret de modificar o alterar qualsevol 
acte d’aquest programa al llarg de la setmana de festes si les 
circumstàncies ho requereixen.

Notes



ADVANCE KIDS
ADRIAN FALOMIR
L’ESTORETA
AUTOESCUELA RONDA SUR
CASTILLO AUTOMECANICA
LA CUINA DE SABORES
CARNICERIA PRADES
CHURRERIA SIERRA DE CAZORLA
FRUTERIA ALEXANDRA
TAPES & BIRRES
ANTONIO COLOM ASESORES
MESON EL ABUELO
TALLERES HERSU
CAMALEÓN

BAR LA SORI
IDIOMAS LINK
ADMON. LOTERIA
PAPERERIA ARCHILÉS
TASKITA LEVO
MARUKA
FLORISTERIA YEDRA
EL RACÓ DE L’ILLA
EDICIONES MUPHY
L’OCELL DE PAPER
SULOOK
IMPRENTA ROSELL
PAEC
DACSA



COL·LABORADORS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Col·laboradors
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