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1.- QUÈ ES UN RECURS TURÍSTIC? 

Es tot element material o immaterial que te la capacitat per si mateixa, o en combinació amb 
altres, d’atraure visitants a un determinat espai, sempre i quan aquesta visita respon a motius 
estrictament de turisme, oci i recreació. 

 

2.- TIPUS DE RECURSOS TURÍSTICS I CATEGORIES 

Per a classificar els recursos turístics s’utilitzen unes categories, que son les següents: 

A) Atractiu o recurs natural i paissagístic.  
B) Recursos històrics monumentals, tècnics, etnològics i artístics. 
C) Recursos artesans i gastronòmics. 
D) Folklore, festes i esdeveniments programats. 

Dins d’aquestes categories es on classificarem els diferents recursos del municipi de Vilanova 
d’Alcolea. Els diferents recursos que podem classificar poden ser o bàsics o complementaris, 
els bàsics son aquells que tenen la capacitat pròpia d’atraure visitants i no tenen problemes de 
localització, com ara una platja, un museu, un riu, un conjunt arquitectònic, un parc natural, 
etc..; en canvi, els complementaris son aquells que la majoria de les vegades no tenen un 
atractiu turístic clar i en conseqüència son més difícils de detectar. 

 

3.- UN POC D’HISTÒRIA DE VILANOVA D’ALCOLEA 

Els primers pobladors en el terme de Vilanova d’Alcolea van ser els íbers. Això ho podem 
comprovar ja que s’han trobat restes d’un poblat al tossal del Puig Pedró. També trobem 
restes de l’època dels romans a les parcel·les del Mas d’en Sinyor, els Gatells i a l’Hostalot, on 
amb el pas de la Via Augusta per Vilanova d’Alcolea, es crea l’estació romana d’Ildum i 
s’assenta de manera definitiva la població, i del qual actualment s’han trobat restes 
arqueològiques. 

Durant la dominació àrab, per motius defensius la població es va traslladar als alts d’un pujol, 
la seua ubicació actual, rodejant-se de muralles i construint una torre, d’on ve el topònim 
Alcolea, que significa “el castellet”. Els cristians, baix el mandat del rei Jaume I, conquistaren la 
població en 1235. L’Ordre de Calatrava atorgà la Carta Pobla de Vilanova d’Alcolea el 13 de 
febrer de 1245. En 1293 va passar a mans de l’Ordre del Temple que la va adherir al Castell de 
Peníscola dotant-la de condició de vila, anomenant-se des d’aleshores Vilanova d’Alcolea. A 
partir del segle XVI passà a pertànyer al duc de Segorbe (, fins a l’actualitat encara vigent.) 

La gent de Vilanova antigament tenien a casa animals, com ara gallines, porcs, conills, etc, amb 
els quals s'alimentaven. També tenien el seu propi hort on cultivaven les hortalisses i fruites. 

El treball majoritari en aquest municipi era l'agricultura. També hi havia una granja de porcs. I 
altres treballs, però el que més destaca es l'agricultura. 

 

4.- EVOLUCIÓ DELS RECURSOS TURÍSTICS DE LA CATEGORIA ‘ATRACTIU O 

RECURS NATURAL I PAISSAGÍSTIC’ 

• L’Assut 

L’assut es un riu amb uns llavadors que trobem a la carretera nord de Vilanova. Ja fa més de 50 
anys, aquests llavadors, comptaven amb un ‘perxe’ que descansava sobre tres pilars que els 
envoltava i allí la gent del poble baixava per a llavar la roba, ja que no comptaven amb un lloc 



apropiat a casa o més a prop del poble. Però a causa d’una forta ploguda, aquesta va fer que el 
nivell d’aigua del riu pujarà fins a uns tres metres d’alçada, emportant-se al seu pas, arbres, 
matolls... i fins i tot, les columnes i sostre dels llavadors de l’assut, deixant-los com s’encontren 
actualment. Encara que es trobaren en aquest estat, la gent del poble seguia baixant a l’assut a 
llavar la seva roba, i si es posava a ploure o a caure pedra, com els llavadors no tenien sostre, 
es refugiaven davall del pont que es troba al costat dels mateixos llavadors. Però molta gent ja 
no baixava, perquè hi havia uns altres llavadors al poble, que els quedava més a prop de casa 
(carrer Damunt, camí Safranar i la Pedrola). 

Al pas del temps s’ha anat perdent la costum del llavadors a causa de l’arribada de llavadores o 
llavadors a la pròpia casa amb l’aigua corrent. Podríem dir que s’ha quedat, abandonada. Ara 
farà uns quatre anys es van fer unes reformes als llavadors per a que pogueren seguir 
conservant-se i no perdre aquest patrimoni. En l’any 2014, l’assut ha sigut declarat ‘Reserva de 
Fauna Silvestre’ en l’ordre 1/2014, de 5 de febrer, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori 
i Medi Ambient, per mitjà del 32/2004, de 27 de febrer, del Consell de la Generalitat, a causa 
d’albergar diferents especies amenaçades com ara la tortuga d’aigua europea (Emys 
orbicularis), libèl·lules, renoc comú (Bufo bufo) i renoc corredor (Bufo calamita). En l’assut 
també trobem un xop declarat ‘Arbre monumental’ en el registre de la generalitat el març de 
l’any 2010, per la Direcció del Medi Natural de la Conselleria de Medi ambient. Amb aquesta 
declaració, aquest exemplar de Xop Negre (Populus Nigra), rep la màxima qualificació i 
protecció del Patrimoni Arbori de la Comunitat Valenciana. I també esta declarat, per 
l’ajuntament de Vilanova d’Alcolea com a arbre d’interès local. Es tractaria d'un exemplar 
especialment important per les dimensions de la copa (35m de diàmetre) i la mida d'aquest 
tipus de Xop , havent pocs pollancres negres com el de l'Assut a tot el territori valencià. 
 

• El Pou de la Vila 

El Pou de la Vila el trobem dins del poble de Vilanova, més concretament al costat dels 
vestidors del poliesportiu. Es un pou de gran profunditat en el qual la gent del poble que no 
disposava d’aigua a casa seva, o que volia agua més fresca, anaven a aquest pou a traure-la, ja 
que era un pou d’aigua “naixenta” i de gran profunditat. Allí hi havia un pobal amb una corda 
que servia per a traure l’aigua de dins i des d’aquest pobal la gent omplia la seva “marraixa”, 
“pixurrull”, “cànter” o qualsevol utensili on posaven l’aigua.  

Va arribar un moment que es pot dir que hi havia més gent al poble que aigua en aquest pou i 
per això van decidir “racionar” l’aigua, havent una persona que vigilara que només es poguera 
traure una vegada aigua per persona. 

Actualment, aquest pou es troba en des ús. Està tapat i no sabem si deu estar ple o aquesta 
aigua diposita al barranc de les eres.  

• Les sènies 

Antigament les sènies es construïen a prop d’un riu ja que necessitaven l’aigua per a fer la seua 
utilitat. L’aigua entrava per un foradet aposta i feia que es plenara el pou. Una vegada estava 
ple, des de la part superior, el matxo feia rodar una roda amb una cadena de “cadufos”, uns 
“calderets” amb un forat al cul, que arribaven fins on hi havia aigua i s’omplien i la cadena els 
pujava plens, els quals desembocaven a un “bassiol” i d’allí anava a una bassa per un reg que 
es plenava i quan estava plena es regava amb aquesta aigua. 

Actualment aquestes aquestes sènies ja no s’utilitzen ja que es va crear el sistema de reg amb 
goteig, o bé, la gent alquila una cuba d’aigua per a que regue les finques.  

 



5.- EVOLUCIÓ DELS RECURSOS TURÍSTICS DE LA CATEGORIA ‘RECURSOS 

HISTÒRICS MONUMENTALS, TÈCNICS, ETNOLÒGICS I ARTÍSTICS’ 

• Església i Campanar 

L’església fou construïda en 1707. D’aquesta època també, data el retaule barros de l’altar 
major, que va ser obra dels germans Capuz. Va tindre algunes reformes en els segle XVIII, com 
la portada classicista datada en 1740.  

També ha tingut diferents reformes actualment, com ara: s’ha restaurat la capelleta de la part 
esquerra de dins l’església; s’han pintat totes les capelletes dels sants de les dos naus laterals; 
les decoracions de la nau central s’han pintat també; i la part de l’altar també esta canviada. 

El campanar de Vilanova, compta amb 36m d’alçada. Per a arribar dalt d’aquest, hi trobem una 
escala de caragol en l’interior, que va estretint-se cada vegada més a mesura que s’aplega a les 
campanes.  

Aquest campanar compta amb quatre campanes que es troben dalt de tot del campanar. 
També trobem el rellotge del campanar, que antigament funcionava amb un mecanisme que li 
donava corda des de l’any 1892, però fa vora 18 anys que ha deixat de funcionar i ara funciona 
via satèl·lit.  

• Calvari 

Aquest calvari va estar construït l’any 1809. L’interior de la capella va ser decorada per el 
pintor Joaquim Oliet Cruella (1775-1849).  

El calvari, representa l’espai de la mort de Jesucrist i esta construït en un lloc amb una pendent 
que representa el camí ascendent que va fer Jesucrist carregat amb la creu. En el calvari es 
celebra el viacrucis (“camí de la creu”) que consisteix en seguir el camí tortuós i ascendent del 
calvari i recordar catorze episodis de la passió de Crist, anomenats estacions, que son 
representats en panells ceràmics col·locats en capelletes, davant de les quals es llig el text 
explicatiu de l’escena i es resen les oracions corresponents. 

Durant la Guerra Civil (1936-1939), es va convertir en magatzem de l’exèrcit republicà. 

• Mil·liari Romà, Ildum i l’Hostalot 

Amb les obres d’ampliament de la carretera c-10, va ser descobert un mil·liari en la partida de 
l’Hostalot a Vilanova d’Alcolea, molt prop de les restes del també descobert ILDUM, un dels 
assentaments o estacions de descans, anomenats mànsio, que es trobaven en les principals 
calçades romanes.  

Aquest mil·liari fou instal·lat al costat de la Via Augusta l’any 214 d.C.. Es de pedra arenisca, té 
2,70m d’alçada i 0,62m de diàmetre. El mil·liari indicava que des de l’inici de la Via Augusta als 
Pirineus, fins al mil·liari de Vilanova, hi ha una distància de 283.000 passes. Actualment el 
podem trobar només entrar a l’ajuntament. 

ILDUM era una mànsio on els viatgers podien descansar o canviar els cavalls. Aquesta mànsio 
comptava amb una planta baixa on es trobava el rebedor, el pati i el jardí; a la dreta del pati, 
habitacions dels viatgers; a l’esquerra del pati, el menjador, la cuina i el magatzem. També 
tenia una primera planta, on hi eren les habitacions dels propietaris.  

L’Hostalot es la partida on es varen trobar totes aquestes restes arqueològiques de l’època 
dels romans. Es van excavar quasi 600m², on s’han documentat restes arquitectòniques i 
materials diversos que pertanyien als segles II i III de la nostra era, com ara, l’enterrament 
d’una dona jove amb una mà en el pubis i amb l’altra sostenent un petit vas de vidre. A l’altura 
del pit hi tenia dues agulles d’or massís, amb les quals es suposa que tenia subjectat el sudari.  



6.- EVOLUCIÓ DELS RECURSOS DE LA CATEGORIA ‘RECURSOS ARTESANS I 

GASTRONÒMICS’ 

• Oli 

Antigament a Vilanova hi havia molts molins per a fer oli (dos al carrer Davall, dos al carrer 
Raimundo Rebollida, un a la plaça Arnau de Vilanova, un al carrer Santa Bàrbera i un al carrer 
La Torre), i tots aquests tenien utilitat, bé foren públics o privats.  

El procediment per a fer l’oli era el següent: les olives que entraven passaven per la gronsa i 
poc a poc queien al jaç on eren triturades per les moles fins a formar una pasta compacta. La 
pasta es posava en els cofins i d’aquests a la premsa fins a formar una parada (al voltant de 
500 kg). Una vegada premsat, eixia l’oli i l’aigua que anaven a parar a una basa on es 
separaven els dos líquids, ja que l’oli surava per damunt de l’aigua al tindre menys densitat, i 
passava a un altra basa on seguien separant-se els dos líquids fins arribar a l’ultima bassa on ja 
era tot oli. Aquest oli el treien i el ficaven en el recipient que duguera la gent per a emportar-
se’l.  

Actualment només hi ha un molí d’oli a Vilanova, el molí de la cooperativa Sant Bertomeu, que 
es troba al carrer Raimundo Rebollida. Aquest procés que es segueix ara, ja es totalment 
mecanitzat, i es fa de la següent manera: les olives s’aboquen a una gran tremija, d’allí son 
transportades, amb una cinta mecànica, per a ser garbellades i rentades a una gran sala que 
s’anomena el pati del molí. En aquesta sala les olives passen a la batedora, que no ha d’estar a 
mes de 30°C, d’ací a la centrifugadora horitzontal de dues fases (en la part del centre es queda 
l’oli i a la dels costats queda l’aigua i la remolta o pinyolada) i després, als dipòsits verticals en 
els quals es filtra per a eliminar possibles impureses. Finalment, l’oli va caent i és conduït a uns 
grans dipòsits que estan a una sala posterior.  

• Pastissets i coquetes de Sant Antoni  

Aquests pastissets i coquetes son típics de la festa de San Antoni, es fan especialment per a 
aquestes dates.  

Per els anys 50, aquests pastissets es feien a casa, o bé es reunia una colla de gent per a fer-ne 
tots junts, ja foren majorals o no. I apart d’aquests pastissets, es feien coquetes de “pa en oli”, 
excepcionalment, quan hi havia oli nou de la temporada, ja que, d’aquesta manera, eixien més 
bones. Però el problema d’aquestes coquetes era que portava molta faena fer-les, i després, a 
l’hora de repartir-les es trencaven i es desfeien fàcilment. Per aquesta raó es va canviar a les 
coquetes de torró de cacaus a proposta del tio Cocorro l’any 1944 quan foren majorals el 
carrer Joc la Tella. Aquestes coquetes les encarregaven a la torronera de Vila-real.  

Actualment, la majoria de la gent compra els pastissos a les panaderies. Aquests son de 
‘cabello de angel’ (carabassa) o de moniato. Les coquetes van deixar de demanar-les a Vila-
real, i ara es demanen a Benlloch i a Catí. Segueixen sent de torró però ara amb ametla.  

• Llata 

El procediment per a fer llata era el següent: s’han de remullar les palmes, una vegada ja estan 
ben molles, a “desbrimar” i serrar; quan els “brims” estan apunt, ja es pot llatar. Però a part de 
la llata, també s’havia de fer cordell, ja que quan estava tota la llata feta, s’havia de cosir i 
d’aquesta manera formaven els utensilis, que utilitzaven en l’època, com ara: cabassos de 
llata, “sàries” per als matxos, el seient de les cadires, cistelles, etcètera. 

El poble de Vilanova podríem anomenar-lo, “el poble de la llata”. Molta gent feia llata. Aquests 
utilitzaven la llata com a ‘moneda de canvi’, açò vol dir que quan ja tenien uns quants cabassos 
fets, se’n anaven a Les Coves de Vinromà, a Torreblanca o al mateix poble, i preguntaven a la 
gent si volia cabassos, i amb aquells que en volien, canviaven un cabàs de llata per menjar.  



Hui en dia, la llata ja nomes es un entreteniment que tenen les dones majors per a passar el 
temps, ja que els utensilis que fan no son per a canviar-los per menjar, si no que es per a 
tindreu a casa, o bé regalar-ho a algú. Per un altra part a les fires que es fan al poble, fan la 
representació de com es fan aquests utensilis amb llata. 

 

7.- EVOLUCIÓ DELS RECURSOS DE LA CATEGORIA ‘FOLKLORE, FESTES I 

ESDEVENIMENTS PROGRAMATS’ 

• Sant Antoni 

Sant Antoni es la festa més important del poble de Vilanova d’Alcolea, ja que ha sigut declarat 
municipi turístic per el decret 14/2011, de 18 de febrer, del Consell de declaració de Municipi 
Turístic de distints municipis de la Comunitat Valenciana, amb la Llei 3/1998, de 21 de maig, de 
la Generalitat de Turisme de la Comunitat Valenciana,  gràcies a aquesta nit que recull a quasi 
3.000 persones. Aquesta festa consta de quatre parts: la “matxà”, el “tropell”, la coca i les 
corregudes. 

P els anys 50, la festa de Sant Antoni es celebrava durant tres dies, el 16, 17 i 18 de gener, fora 
el dia que fora. El dia 16 per la nit es repartia la coca, les coquetes de “pa en oli” les quals les 
podia agarrar la gent a cavall i la gent del voltant, sense cavall, podia entomar-la quan la 
tiraven. El dia 17, es celebrava la festivitat de Sant Antoni. Per el mati es feia una missa en 
honor a aquest sant i per la nit es feia la “matxà” i el “tropell”. La “matxà” constava en ficar 
algunes fogueres d’argelagues, que es replegaven, o amb aixadella o amb una cadena 
enganxada al tractor estirant les argelagues una a una, travesseres als carrers o en poca 
quantitat davant de les cases particulars que les havia collit la mateixa familia, per a poder 
saltar-les, i no hi havia gaire foc. A la “matxà” participaven els majorals damunt dels seus 
matxos, la gent del poble a peu i la banda de música. De foguera a foguera la banda 
acompanyava a la gent tocant i animant la festa. Seguidament d’aquesta processó es fa el 
“tropell”, en aquest moment la gent del poble que volia, agarrava els seus matxos o ases i 
seguien a l’agutzil fins un punt del poble, i aquest en un moment donat deia “ja!” i tots corrien 
per el carrer que volgueren fins arribar davant del banc del carrer majoral on hi havia una 
corda i tenien que creuar-la per a veure qui guanyava el pollastre que era el premi. Una vegada 
finalitzat el “tropell”, la gent anava a les cases dels majorals que estava convidada per a menjar 
alguns pastissets i un gotet de moscatell. Allà per els anys 40, la gent anava al cine “Primitivo”, 
que s’encontrava a la placeta Sant Antoni, i veient una pel·lícula, fins un dia que els majorals 
del carrer damunt van decidir contractar a un grup de músics que van amenitzar la velada amb 
unes cançons. El dia 18 per el matí es feien les corregudes, eren unes carreres que es 
realitzaven al camí les eres(actualment, carretera del polifuncional). Es feien cinc tipus de 
carreres: de cavalls, d’ases, de matxos, d’homes i de xiquets, i el premi a totes aquestes 
carreres era un pollastre per a cada una.  

El següent dia, 19, es celebraven les vares, una festa on es passava la festa al pròxim carrer 
majoral. Per el matí els veïns quedaven per a esmorzar, i després a mig dia també dinaven. Allà 
a les cinc de la vesprada, quedaven els veïns dels dos carrers, els majorals actuals i els majorals 
del pròxim any, disfressats i acompanyats amb la música. 

Hui en dia la festa de Sant Antoni ha canviat molt. Es celebra el cap de setmana més pròxim al 
dia 17, bé siga abans o després d’aquest dia. La festa consta de dos dies el dissabte i el 
diumenge. El dissabte comença la festa amb un castell de focs a les set de la vesprada, i a les 
22:00 comença la “matxà” però amb molt més foc ja que per a collir argelagues utilitzen pales 
de tractor i  es cullen moltes mes. Les argelagues es col·loquen en forma de cordell al llarg dels 
carrers, exceptuant alguns punts que son travesseres, i la música ja no acompanya tota la 
volta. Després de la “matxà”, es el “tropell” però a aquest no participa tanta gent com abans, i 



corren amb cavalls. Aquests van de una part del carrer majoral a l’altra i quan volen diuen “va 
anem!” i corren tots junts cap al banc situat davant d’una casa majoral on es troba el premi, un 
pollastre. Seguidament del tropell, ve la coca on ara es reparteixen les coquetes de torró 
d’ametla amb neula, ja que les coquetes antigues duien molta faena i es trencaven al agarrar-
les. Per la nit, el carrer majoral contracta una orquestra o/i una discomòbil i es fa festa tota la 
nit, mentre la gent convidada a les cases de la gent majoral passa per a menjar alguna cosa. Al 
dia següent, son les corregudes,  on corren alguns cavalls, pocs, i els xiquets fan carreres 
corrents i tenen un pollastre de premi.  

Al cap de setmana següent es celebren les vares. Per el matí els veïns queden per a esmorzar i 
a mig dia per a dinar. Per les sis de la vesprada queden els dos carrer majorals, l’actual i el 
pròxim i es disfressen tots junts amb la música. Per la nit, també queden per a sopar i 
seguidament fan un ball per als veïns del carrer.  

• Festes d’Agost 

Antigament les festes d’agost, les festes patronals, constaven de dos dies de bous de vila, tres 
dies de missa (San Bertomeu, Santíssim i Sant Crist del Calvari) i quatre dies de bous de corro. 
Aquests actes eren els que tenien mes pes, els bous i les misses.  

Els dies de bous, per la nit feien “ball agarrat”, on hi tocava una orquestra i la gent del poble 
anava i ballava amb la seva parella. Els dies de missa, per la nit hi havia ball de plaça. 

Els bous de corro, treien molta gent al carrer amb les entrades i eixides, però també amb la 
visita de toreros famosos, del “picadero” que era un home amb cavall que pegava la volta a la 
plaça i s’arrimava al cadafal de l’ajuntament per a que li tiraren les claus del corro, si aquest les 
entomava feien bous, si no, no. Darrere d’aquest home hi anava una quadrilla d’homes del 
poble que simulaven com si foren toreros. S’anomenaven “los misogenos” per que tots eren 
fadrins, i mes tard van canviar el nom a “los misogenos y los misogenados”, açò va ser perquè 
algun de la quadrilla es va casar. 

Actualment, a les festes d’agost es dona mes importància a les colles, a la participació del 
poble i a que aquest gaudeixi en tots els actes programats. Les festes ara consten de el dia del 
pregó, dos dies de bous de vila, tres dies d’església, un dia de colles i tres de bous de corro, 
però aquest any s’ha ajuntat el dia de colles en l’últim dia d’església i segueixen havent tres 
dies de bous de corro. Un dels canvis d’abans a ara, son les revetlles, que hi ha totes les nits, ja 
no orquestres, si no també la gent del poble, fent festa per al poble. Els bous no tenen tanta 
importància com abans, però son necessaris per a fer les festes. El ball de plaça es segueix fent, 
es una tradició que no es perd, però s’ha eliminat un dia.  

El que mes pes te hui en dia, son els dies que hi ha paelles o sopar de pa i porta, aquestos dies, 
quasi tot el poble ix de casa i gaudeix de les festes. 

• Fira de desembre vs Fira del cavall  

El dia 3 de decembre venien els fireros. Es paraven els carros a la plaça arnau de Vilanova. 4, 5 i 
6 estava la fira parà. Hi havia parades d’utensilis que feren falta a casa, de sabates, de roba, de 
menjar, carros, cavalls. Fa més de 70 anys que no es fa aquesta fira.  

Actualment podriem dir que aquesta fira s’ha sustituit amb la fira del cavall. En aquesta fira 
trobem moltes activitats relacionades amb els cavalls i també moltes parades d’objectes 
artesans, de cultius ecològics i demés productes com accessoris. També es fan demostracions 
de treballs artesanals antics com ara la llata, o el funcionament de les sènies. 

 

  



8.- CONCLUSIONS 

Vilanova d’Alcolea consta de molts recursos turístics, però estan poc explotats. Aquests 
recursos podrien cuidar-se i arreglar-se i d’aquesta manera poder crear un recorregut turístic 
per a que tots pogueren visitar aquests llocs veient la bellesa que amaguen.  

Antigament el que ara considerem recurs turístic, formava part de la vida quotidiana, però per 
això mateix hui en dia ho considerem element d’especial importància turística.  

D’aquests elements, podríem dir que, els que reben major nombre de visitants son San Antoni 
i la Fira del Cavall.  

Un dels propòsits per a augmentar el turisme al poble seria arreglar els paratges naturals i 
adequar-los per a mostrar del que disposem en el terme de Vilanova d’Alcolea. També es 
podrien fer visites guiades per el monuments que té el poble com l’esglesia, el calvari, la murà 
o el miliari, i també fer algunes exposicions anuals dels productes del poble amb fotografies, 
ferramentes , vidios, etc. I per a finalitzar, promocionar a gran escala tots els actes o festes que 
es celebren en el municipi. 

D’aquesta manera s’afavoriria el turisme a Vilanova.  

 

 

 

 


