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Q
uè queda en el Vicent Franch 
actual d’aquell jove antifranquista 

dels anys 70 a qui seguia pel carrer un 
guàrdia civil i en els informes policials 
es deia que tenia llibres de “March (sic) 
i Engels”?

Em queda la rebel · lia contra la 
intolerància, el coratge democràtic 
i l ’aposta permanent pels drets 
civils i polítics de la gent, però m’he 
reciclat bastant en allò que afecta els 
maximalismes, a partir de la transició. 
En aquells anys no vaig militar en cap 
partit, però donava suport a idees 
concretes, com ara a la confecció 
d’esmenes al projecte de Constitució, 
i després a l’Estatut d’Autonomia. 
D’aquella època recorde que, si haguera 
viscut en un altre país, no m’haguera 
hagut de moderar ideològicament, 
però el franquisme va radicalitzar 
la joventut més inquieta i crítica, 
on jo m’hi reconeixia. En condicions 
normals, aquells joves rebels potser 
haguérem sigut liberals, progressistes, 
socialdemòcrates…o simplement 
demòcrates. Però els joves inquiets 
de l’últim franquisme vam derivar a 
actituds radicalíssimes, especialment 
en les Universitats. Molts d’aquells, 
per fi car un exemple, van passar de la 
Lliga Comunista Revolucionària de la 
seua joventut, al PP o al PSOE, la qual 
cosa indica que la manca de llibertat 
del franquisme va conduir a una part 
important de la joventut universitària 
procedent familiarment de la burgesia 
i de la petita burgesia a actituds 

radicals, revolucionàries i utòpiques. 
A la Universitat de València la majoria 
dels mobilitzats eren/m anarquistes, 
trotsquistes o estalinistes. Jo no coneixia 
ningú, a la clandestinitat, del PSOE o 
semblant. La immensa majoria dels més 
visibles eren/m radicals! I eren fi lls de 
les classes mitjanes i de la burgesia 
urbana. Jo vaig eixir ràpidament d’eixe 
ambient perquè conforme anava 
estudiant em vaig adonar que allò era 
una anomalia. Pensava que tota aquella 
gent universitària acabaríem sent 
catedràtics, jutges, metges, dentistes, 
enginyers, gent perfectament integrada 
en el sistema productiu en permanent 
lluita contra un passat de rebel·lia poc 
raonable. I la culpa, evidentment, era 
d’un franquisme incapaç d’evolucionar 
i d’atraure el més bo i millor de les 

noves generacions. Quan repasses les 
biografi es te n’adones que fi ns i tot n’hi 
ha d’ells que neguen haver militat en 
aventures com el FRAP, la CNT, les JJ LL, 
l’OICE, Bandera Roja, et., etc.,

Tot i això, no et penses que jo em lliure 
del desgavell, perquè a penes amb 
vint anys vaig ser fundador d’un grup 
anomenat Germania Socialista amb 
els sociòlegs Josep Vicent Marqués 
i Damià Mollà, que es definia entre 
el nacionalisme valencià de classe i 
l’anarco-trotskisme. Quasi res!

-Políticament com et defi neixes, ara?

Ara sóc un abstencionista electoral 
actiu. Fa anys que no vote, perquè els 
que m’agradaria votar s’alien amb gent 
que no m’agrada  i amb els quals no 
tinc res a veure. A tots els partits els 
trobe força defectes. Fins i tot a la 
democràcia realment existent, que la 
trobe mediocre, epidèrmica, nominalista 
i gens estructural. L’eslògan de “si no 
votes afavoreixes el que guanya” em 
sembla un xantatge reduccionista 
inadmissible. El criteri de l’anomenat 
‘vot útil’ ja no em diu res. Jo votaria 
a un partit que arreplegara tot o part 
del meu modest ideari: demòcrata de 
veritat, progressista, humanista, d’un 
nacionalisme valencià constructiu i 
no excloent, amb una política social 
assenyada i defensor de l’economia 
social de mercat i de l’economia 
valenciana. Tot això junt no ho veig en 
cap formació. Potser, direu, si pense 

«Sóc un abstencionista 

electoral actiu» Redacció

Vicent Franch i Ferrer (Borriana, 1949), professor jubilat de Dret 
Constitucional i Ciència Política i de l’Administració a la Universitat de 
València, antic Síndic Major i Síndic d’Honor de l’ABC, és ara mateix 
fundador i president de l’associació Cercle Fruiter Borrianenc. En aquesta 
entrevista en profunditat avalua la seua llarga trajectòria vital.

Vicent Franch als anys 70.
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«Sóc un abstencionista electoral actiu»

així l’hauria d’haver creat jo! , i de 
fet he participat amb major o menor 
intensitat en aventures no reeixides (el 
PNPV a fi nals dels setanta, el PRD en els 
80, el BNV ja en els noranta,…) però sóc 
més modest que tot això… Veig partits 
que defensen la llengua i la cultura 
valencianes però, per contra, no tenen 
un programa econòmic sòlid, ni projecte 
jurídico-polític clar. Fa temps que he 
renunciat a intentar infl uir (anys, que 
he deixat d’escriure en la premsa, per 
exemple), i em pense que l’estudi intens 
i apassionat de la Ciència Política m’ha 
ajudat a jubilar-me; quan més estudies 
més clar tens lo poc que eres i lo poc 
que pots.

-Ara que ja estàs jubilat del teu 

rol de professor de Ciència Política, 

com resumiries la teua carrera 

professional?

Jo em vaig jubilar als 60 anys i ho vaig 
fer així, anticipadament, per tres motius: 
per una part, el pla d’estudis de Ciències 
Polítiques que havia elaborat per a la UV 
va ser mutilat i tergiversat pel rectorat 
de la UV d’una manera bèstia.; era un 
pla que havien lloat els col·legues de les 
Universitats d’arreu de l’Estat espanyol 
i d’Universitats prestigioses de l’entorn 
europeu, i que va acabar convertint-se 
en una titulació massa polimorfa, inútil 
i prescindible des del punt de vista de la 
seua projecció en la societat valenciana. 
El segon motiu fou que em vaig adonar 
que la Universitat canviava de tal 
manera que en uns anys em trobaria 
incòmode, perquè els plans d’estudi 
i l’organització docent es dirimien 
com un pastís a repartir-se entre el 
professorat, una pura i inútil lluita de 
poder. I el tercer motiu era que albirava 
que tot aquell desgavell acabaria en 
una remodelació dels plans d’estudi a la 
baixa que faria discutir les Universitats 
entre elles sense profi t social i duria els 
politòlegs o a l’ideologisme barat o a 
l’atur.

El concepte de la Universitat tal com 
jo l’entenia desapareixia a la carrera. 
Vaig ser partidari fervent de les classes 
magistrals,perquè vaig tenir autèntics 
mestres en els meus estudis, i dels 
seminaris amb estudiants degudament 

seleccionats (en els quals vaig tenir 
l’oportunitat de participar) , i això 
ja anava de baixada vertiginosa. 
Els màsters es van tornar espais 
d’”entreteniment” de llicenciats en 
atur i sense perspectives de treball, 
els Instituts Universitaris devenien 
negociets de sàtrapes i aprofi tats, en 
fi,… Així que vaig decidir acabar la 
meua carrera docent. Havia somiat que 
la meua Universitat evolucionaria cap 
a l’excel·lència, cap on són Oxford o 
Cambridge, per exemple, però em vaig 
adonar que això era impossible. I el 
temps així ho ha mostrat. A hores d’ara, 
la UV ocupa un més que discretíssim 
lloc en el rànquing de qualitat de les 
Universitats del món.

-Vas ser l’inspirador de les tertúlies 
de l’Hotel Inglés a València. De què 

creus que va servir tot allò?

Les tertúlies naixen a partir de la 
preocupació per la irrupció d’Unió 
Valenciana com a formació organitzada 
i exitosa de l’anticatalanisme social 
i polític, als anys 80. Allò va coincidir 
amb el fracàs del catalanisme polític 
organitzat (UPV) , que només va 
aconseguir en 1987 dos diputats anant 
coalitzat amb Esquerra Unida. En això, 
Damià Mollà i Eduard Mira escriuen De 

impura natione,i, a l’empara d’aquest 

llibre ens reunim una sèrie de gent a 
l’Hotel Inglés per parlar de tot plegat 
i reflexionar en profunditat sobre 
l’endemisme malaltís de la societat 
valenciana, enfellonida en debats 
absolutament inútils en una societat 
moderna que hauria de mirar cap al  
futur. Allí hi havia noms procedents 
de moltes experiències polítiques i 
culturals: Joaquín Muñoz Peyrats, 
Joan Antoni Perelló, Vicent Miquel i 
Diego, Leopoldo Ortiz i els joves Agustí 
Colomer, Rafa Company, Joan Mansanet, 
Miquel Nadal, Joan Hernàndez i altres. 
Nacionalistes de sempre com Francesc 
Ferrer Pastor, els germans Senent, 
Francesc Ferrandis, demòcrates i 
valencianistes com Alejandro Màñez, 
socialistes com Josep Maria Felip, Benito 
Sanz i nacionalistes del moviment 
tricolor com Xavier Marí, Velasco, 
Artur Ahuir, Vicent Flor, etc., etc.,  I allí 
portàvem a tots els qui tenien alguna 
cosa a dir sobre el confl icte valencià i la 
societat valenciana. Del president Lerma 
a Eliseu Climent o de María Consuelo 
Reyna a Vicent Gonzàlez Lizondo allí 
van passar tots. Cada dijous a la nit 
parlàvem sense censura i els qui hi 
participàvem ens respectàvem.

Als anys 90 jo me’n vaig apartar 
discretament, perquè de la pròpia 
Ter túlia va sorgir la idea d´una 

Franch -amb la mà al davant- i altres personalitats borrianenques en l'homenatge de l'ABC a les Forces 
de la Cultura del País Valencià.
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«Sóc un abstencionista electoral actiu»
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organització que f inalment es va 
nomenar Futur Valencià, pensada 
per a influir bàsicament en la dreta 
valenciana, i ‘re-educar-la’ en el capítol 
del valencianisme demòcrata, culte 
i pactista, i jo no hi estava d’acord, 
perquè em semblava una tasca inútil, 
com el temps ha mostrat, fi ns i tot ara 
mateix, que PP i C´s competeixen a vore 
qui és més bàrbar en la matèria. Els 
promotors, tots bons amics, van voler, 
fi xat tu!, que jo en fóra el líder, però jo 
no he volgut ser mai líder de res, i quan 
he promogut activitats en el terreny 
cultural, civil o polític ha sigut perquè 
no trobava qui ho assumira de valent 
ni a qui seguir. Anys abans, també 
van voler els amics nacionalistes que 
jo fora secretari general del PNPV, en 
deixar-s’ho Burguera després del fracàs 
de les eleccions de 1982 (en les quals 
vaig ser cap de llista per Castelló de la 
candidatura de la coalització UPV) i ho 
vaig rebutjar, perquè no em veia fent la 
travessa del desert, conscient que res no 
seria fàcil. I així successivament.

Crec que les tertúlies van influir, per 
exemple, i d’una manera directa en la 
creació de l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua, un pas de gegant per a la 
nostra llengua. Jo vaig rebre, per això, 
un encàrrec del President Zaplana de 
fer un dictamen sobre la fórmula per tal 
que la Generalitat Valenciana assumira 
la competència que li pertocava sobre 

la llengua pròpia dels valencians, el 
valencià. Vaig recomanar crear una 
secció de llengua al Consell Valencià 
de Cultura (institució que es va emprar 
a l’EACV de 1982 directament de 
l’anomenat Estatut de Morella (1977), i 
on precisament jo vaig introduir el CVC, 
però finalment es va optar per crear 
una nova institució. L’AVL podia ajudar 
i efectivament ajuda a superar la mala 
consciència i el complex d’inferioritat 
dels valencianoparlants  i em sembla 
molt bé que s’haja creat. A Zaplana 
li vaig contestar a cert requeriment 
personal, que quan arreglara el tema de 
la llengua em demanara el que volguera. 
I quan ho va fer (creant l’AVL) em va 
demanar que acceptara ser secretari de 
l’AVL, però, al fi nal, no va ser possible, 
perquè la primera llista d’acadèmics 
pactada pel PP i el PSPV-PSOE (en 
la qual Manolo Tarancón (PP), anava 
de President, Josep Palomero (PSPV-
PSOE), de Vicepresident, i un servidor!, 
de Secretari) va ser fulminada en una 
operació dels socialistes què, de pas, es 
va endur per davant al Secretari General 
del PSPV-PSOE, Joan Romero, els cartells 
electorals del qual com a candidat a la 
Presidència de la Generalitat ja estaven 
penjats per places, avingudes i carrers. 
Uf, quina tropa!

No crec, per això, que el fet que tots 
tres érem borrianencs influira en el 
destí frustrat d’aquella llista, però va 

ser molt comentat i celebrat que els 
tres factòtums –és un dir!-, de l’AVL 
previstos foren naturals de Borriana!

Crec que la principal herència de 
les tertúlies fou la convicció que la 
construcció nacional dels valencians, 
de dur-se a terme, s’ha de fer a partir 
del diàleg, la interlocució honesta entre 
els diferents projectes i allunyada del 
radicalisme, perquè aquest només 
serveix per alimentar el monstre del 
supremacisme espanyol, ací molt 
vinculat al tradicional blaverisme. 
Molts dels qui venien del blaverisme 
a les tertúlies ara estan en el Bloc 
Nacionalista Valencià, en Demòcrates 
Valencians o expectants per si per fi  
arriba l’hora, i amb això està tot dit. 
Tots pensàvem que la Nació Valenciana 
encara no existia, que s’havia de 
crear pas a pas, que era un país en 
construcció, com succeeix encara ara 
mateix.

-Vas voler sempre ser alcalde de 
Borriana, però vas acabar sent alcalde 

d’Aín. Com avalues l’experiència?

No ho dieu bé i no m’agrada com 
ho dieu, i t’ho explique amb pèls i 
senyals: en les primeres eleccions 
municipals democràtiques, el 1979, 
excepte AP (Juan Feliu), la resta de 
partits o coalitzacions que presentaven 
candidatura a l’Ajuntament de Borriana 
em van demanar d’anar en les llistes: 
Enrique Monsonís em va temptar per tal 
de concórrer en la llista d’UCD; Vicent 
Llopis volia que anara amb el PSOE; 
Manuel Amiguet ens va proposar a Joan 
Pla i a mi d’anar en la llista d’ARDE; i, 
finalment, Vicent Devís, em va dir si 
volia ser candidat del PCE. En aquell 
moment els vaig fer una broma: si em 
voleu tots, feu una llista entre tots i jo 
seré candidat!

Aleshores no vivia físicament a Borriana 
i encara havia de consolidar la meua 
professió a la Universitat de València. 
Per això vos dic que no ho dieu bé. Jo no 
volia ser alcalde de Borriana; ho volien 
altres. Entesos!

I passem a Aín: efectivament, vaig ser 
alcalde d’Aín entre 1999 i 2003 i allí 

Franch i el president del Consell Preautonòmic, Josep LLuís Albinyana, en l'Homentage del juliol del 1979.
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vaig aprendre més que en trenta anys 
d’estudi de la Ciència Política. De fet 
m’hi vaig presentar perquè el poble 
anava a la deriva i estava molt dividit 
com a conseqüència de la gestió del 
darrer govern local, que eren tots del 
PSOE, animat per alguns amics que 
ja havia fet allí després de 10 anys 
d’estada.

El tema de la meua candidatura 
´frustrada’ a l’alcaldia de Borriana va ser 
cinc anys després de l’experiència d’Aín 
(què, per cert, ha donat per escriure un 
llibre que duc entre mans i que ja té 
títol: Alcalde foraster!), i els fets van 
ocórrer així: Joan Ignasi Pla, llavors 
secretari general del PSPV, va pensar 
en mi com a candidat a l’alcaldia de 
Borriana i m’ho va proposar. Jo li vaig 
posar com a condició que la llista l’havia 
de fer jo i que la meitat dels membres 
no havien de ser necessàriament 
militants socialistes, perquè l’Agrupació 
local del partit estava molt dividida amb 
topeties gairebé irresolubles. També vaig 
dir-li que aleshores jo estava a favor 
del Pla Hidrològic Nacional en allò que 
afectava els valencians (derogat en 
gran part pel Govern Zapatero) i que si 
també era diputat a Corts Valencianes 
(com m’havia proposat Pla, oferint-me 
un lloc entre els primers de la llista per 
Castelló) no canviaria la meua posició, i 
sobretot, vam convenir que no em faria 
militant socialista, perquè del que es 

tractava era de recuperar l’Ajuntament 
de Borr iana per a una major ia 
progressista i això ja no era possible 
sense obrir les llistes a la ciutadania 
més enllà d’un partit mig desfet. Però 
a l’hora de la veritat Pla no manava a 
Borriana i jo no em vaig poder asseure 
ni una sola vegada amb els socialistes 
de Borriana per a parlar ofi cialment del 
tema. També hi va haver gent que no va 
estar a l’altura de les circumstàncies, la 
veritat. Alguns van fer córrer la veu que 
tot el tema de la candidatura me l’havia 
inventat jo, veges tu!, però quan des del 
partit a Borriana trucaven a València els 
explicaven que era tot veritat, que el 
secretari general ho avalava… Però, en 
fi , en política passen aquestes coses. 
Tinc escrita una detalladíssima crònica 
dels esdeveniments d’aquells mesos i 
guarde amb certa amargor sensacions 
que em van distanciar potser per sempre 
més d’antics amics, … i m’haureu de 
permetre que no siga més explícit, 
perquè a més a més de que res podria 
canviar, no sóc rancorós ni visc dels 
records lamentables. Passem plana!
 De tota manera, crec que com a 
alcaldable haguera sigut un perill… tant 
per a la dreta més conservadora com 
per als socialistes acomodats, perquè 
tenia un projecte avançat i valent, 
participatiu i transformador que es va 
quedar al calaix. Creia i crec que tenir 
un projecte de futur és essencial; un 
poble no es mereix les improvisacions.

-Com veus actualment la política a 

nivell de Borriana i del País Valencià?

Jo crec que Borriana no té projecte 
polític. Primer, el fracàs del monocultiu 
taronjaire i després el de l’urbanisme 
especulatiu ens han deixat exhausts 
i perduts. No veig un lideratge clar en 
la majoria que governa el poble; es 
va gestionant el dia a dia però no es 
resolen els grans temes (Sant Gregori, 
l’Arenal…). Tot són pedaços, i un perfi l 
molt baix. El PP està com desaparegut, 
CIBUR  està en stand-by, Ciutadans és 
encara una incògnita… I la gent del 
tripartit que governa crec que peca 
de poca experiència política (si fem 
excepció d’alguns regidors del PSOE), i 
de manca de projecte amb projecció de 
futur, però això passa en moltes ciutats 
com Borriana, on per tal de desallotjar 
el PP dels governs municipals s’han fet 
coalitzacions on l’únic punt clar era 
substituir el PP. De fet, amb els pitjors 
resultats de la seua història municipal, 
el PSOE ha aconseguit l’alcaldia…Tot 
plegat, indica que els ciutadans hem 
deixat en mans de personal poc qualifi cat 
la gestió de la complexitat. Des de la 
creació dels Ajuntaments a principis 
del s. XIX els pobles estaven governats 
ininterrompudament per membres de les 
classes dirigents/dominants locals, foren 
monàrquics, tradicionalistes, republicans, 
liberals, conservadors o el que foren. 
Eren persones molt qualifi cades, amb 

Franch a Londres, en un acte de la Fundació Cañada Blanch, amb Luis Aznar, J.R. Calpe i Antoni Lleó.Franch en l'acte de la seua jubilació, l'any 2010.
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professions conegudes i activitats 
econòmiques o socials evidents. Fins 
i tot en el franquisme passava això 
car en aquell temps hi havia una 
cooptació morganàtica de joves que els 
preparaven i animaven les forces vives 
per entrar de regidors i alcaldes. Això 
amb la democràcia s’ha tallat (la qual 
cosa no vol dir que la democràcia no 
siga moralment superior a les anteriors 
etapes) i ara en molts partits hi ha 
individus intercanviables, que podrien 
anar en diferents llistes alhora. I tot 
sense lideratges ni projectes. Que els 
polítics locals siguen benintencionats no 
hi fa res a l’absència de projecte polític 
solvent. Que no pocs regidors tinguen 
en l’Ajuntament el primer sou estable de 
la seua vida fa sospitar que la política 
passa a la categoria d’activitat residual.

-Creus que fenòmens com l’Arenal 

Sound són la panacea per al futur 

turístic de Borriana?

La pregunta està mal formulada. 
Abans de tot m’hauríeu de preguntar 
per l’Arenal com a espai. Tots els 
ajuntaments del poble des dels anys 
60, pràcticament des que l’Ajuntament 
va comprar-li l ’Arenal a l ’Estat, 
han tingut ofertes per donar-li una 
utilitat permanent a aquest espai. La 
pròpia ABC, sent jo Síndic Major, va 
publicar un opuscle amb el títol de ‘Un 
programa cultural per a un Ajuntament 
democràtic’ on reivindicàvem que 
l’Arenal havia de ser ‘per al poble’. Érem 
joves i romàntics, i volíem que l’Arenal 
es convertira en un espai públic per 
al lleure de tots els borrianencs. Han 
passat molts anys, d’això. I en aquell 
moment l’opció del turisme era molt 
limitada.

De primer, es va fer el càmping, i al cap 
de molts anys va acabar abandonant-
se, mai he sabut si era per poc 
rentable, per insalubre o què. Després 

d’això hi ha hagut com a mínim cinc 
projectes d’ús de l’Arenal però tots 
es van frenar per unes raons o altres, 
fonamentalment per la incapacitat 
política de les forces locals per arribar 
a acords entre elles. Tot això forma 
part de la inveterada incapacitat de 
la classe política borrianenca. Davant 
aquest panorama, quan es proposa 
la idea del festival, i les actuacions 
musicals eren bones (tot i que per a la 
gent que passàvem l’estiu molt a prop 
del recinte va ser un poc lamentable, 
perquè ni dormíem ni descansàvem), 
la sensació de provisionalitat del 
festival no feia presagiar el desgavell 
posterior. Tanmateix, a partir de la 
primera edició, ja es va observar 
que no hi havia infraestructures 
dignes per a la invasió que va haver 
de sounders i s’ocasionaren no pocs 
inconvenients per als estiuejants 
borrianencs d’una zona que abastava 
del Port al Grau. Sembla que amb el 
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festival s’ha tancat en fals el debat 
sobre l’ús de l’espai, que col·laborara 

en un model de turisme sostenible 

i més acceptable. I això és el més 

important. Els problemes logístics 

que genera el festival són importants, 

perquè no hi ha serveis dignes per a 

l’allau que suposa.  Però el debat és 

un altre. També ens hem de preguntar 

si el model del festival –el nomadisme 

jovenívol i el model musical- és allò 

que més ens interessa. Pel que ha 

ocorregut en els darrers temps, que 

l’Ajuntament ha consentit que la 

Generalitat convertisca el festival i 

l’Arenal en un feu que impedeix parlar 

del veritable futur d’aqueix espai; pels 

episodis lamentables de la venda per 

etapes d’extenses parcel·les de l’Arenal 

a particulars i pel convenciment 

ja generalit zat que s ’ improvisa 

permanentment en el tema, l’Arenal és 

una altra de les assignatures pendents 

de Borriana.

-Ara estàs posat en la revitalització 

del Cercle Fruiter. Explica’ns de què 

va tot això.

El Cercle Fruiter, que hui és una 

associació, va nàixer a l’empara de 

l’entitat propietària de l’edifici de 

l’antic Círculo Frutero Burrianense, 

La Inmobiliaria Burrianense, SCP. Jo 

sóc, des de fa uns anys, el president 

del Consell d’Administració d’aquesta 

societat, encàrrec que vaig rebre 

després d’una dècada de frustració per 

la manca d’oportunitats de l’edifici, 

que romania tancat des que el va 

abandonar la Societat dels Caçadors. 

Llogat l’edifi ci des de maig de 2015 a 

l’empresari local Pascual Pesudo, la 

rehabilitació de l’edifici animà a La 

Inmobiliaria a crear una associació 

emprant el nom de l’antiga organització 

comercial que s’hi ubicava i donar-li 

uns objectius acomodats als temps que 

vivim: recuperar tots els documents 

referents al Círculo Frutero Burrianense 

històric, fomentar tota mena de debats 

sobre temes econòmics i socials de la 

ciutat, participar en totes les activitats 

que puguen conduir al millorament de 

l’economia borrianenca i col·laborar –si 

ens deixen-, en la reobertura del Museu 

de la Taronja. Nosaltres pensem que el 

Museu necessita una estructura nova, 

i volem ajudar en eixa transició. Si en 

el futur s’aprova una llei de mecenatge 

podem aportar molt a la nova obertura 

del Museu.

E l s  p r omotor s  de  l ’a s s oc iac ió 

representàvem a diverses generacions i 

activitats diverses: Vicent Felis Ferrada, 

Juan Alberto Marco Granell, Josep Félix 

Escudero Pitarch, Santiago Sales Guinot, 

Irene Monsonís Payà, Joan Manuel Calpe 

García, Filomena Maria Traver Martínez 

i Guillem Rios Canós m’acompanyaren 

en l’aventura de crear-la i fi car-la en 

marxa.

Presentació del nou Cercle Fruiter al febrer del 2016.
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En l’actualitat, el Consell de Síndics del 
CFB que presidesc està integrat, per 
Joan Vicent Moros Planelles, Guillem 
Ríos Canós, Juan Carlos Cervelló 
Ferrada, Juan Alberto Marco Granell, 
Joan Manuel Calpe García, Filomena 
Maria Traver Martínez, Josep Tormos 
Doménech i Vicent Beltran Mondragón.

La primera activitat estable ha sigut 
organitzar tres cicles de conferències, en 
part amb motiu del centenari de l’edifi ci, 
que es va edifi car l’any 1916, i que es van 
dur a terme entre fi nals de 2016 i l’estiu 
del 2017. Fa poc temps hem reprès les 
conferències, amb polítics responsables 
de temes agrícoles i amb experts sobre 
història de Borriana i economia. Entre 
les activitats noves previstes per l’any 
2018 hi ha la creació i impuls del Fòrum 
de Debats del CFB on diferents ponents 
debatran sobre temes com ara el futur 
del turisme, la citricultura i l’urbanisme 
a Borriana; la creació del Fòrum 
d’Emprenedors/res que organitzarà 
la presentació d’iniciatives i de nous 
negocis i d’empreses ja consolidades 
per tal de promoure una interlocució 
entre els diferents emprenedors i la 
pròpia societat borrianenca. El CFB 
aspira a reunir emprenedors, empreses, 
gremis i associacions del món econòmic 
local oferint-los l’associació com a 
plataforma per fer-se sentir i per fer 
possible  l’aprofi tament al màxim dels 
recursos de comunicació d’aquesta. La 
nostra aspiració és que actors individuals, 
empreses i associacions de caire 
econòmic locals vinguen a participar de 
les activitats del Fruiter. En aqueix sentit, 
en l’actualitat ja comptem entre els 
nostres socis amb una nòmina rellevant 
d’emprenedors, empresaris i empreses 
borrianenques que podeu trobar en el 
web del CFB (https://circulofrutero.
wordpress.com). Nosaltres som una 
iniciativa de la societat civil per a 
dinamitzar el teixit associatiu del nostre 
poble i afavorir el progrés econòmic i la 
integració social a Borriana. Mai no hi 
ha hagut res com açò a Borriana, i ja 
tocava. Em donaré per satisfet quan els 
emprenedors i activistes de generacions 
més joves que hem aplegat en el CFB 
prenguen el relleu i duguen l’associació 
on pertoca.

Franch en un moment de l'entrevista per al Buris-ana.

Vicent Franch en una imatge actual.


