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DISCURS FESTA SANT MIQUEL ARCÀNGEL, PATRÓ POLICIA LOCAL 

28-09-2018 // 10.30 hores //  Plaça de Sant Ferran (Vila-real) 

 

Comissari en cap de la Policia Local de Vila-real; inspector en cap de la 

Comissaria de Policia Nacional de Vila-real, responsables de la Guardia 

Civil, del consorci provincial de Bombers, membres de la Policia Nacional 

i Autonòmica, comandaments de la Policia Local de Castelló, regidora de 

Seguretat Ciutadana, autoritats municipals, amics i amigues.  

En primer lloc, benvinguts i gràcies per acompanyar-nos. La vostra 

presència hui ací, en un dia tan significat per a la nostra Policia Local, és 

important per a nosaltres. Perquè és el reflex de la col·laboració i la relació 

fluïda que s’estableix entre els diferents cossos de seguretat i 

d’emergències. Una col·laboració indispensable per a poder a dur a terme 

la vostra tasca: protegir i garantir la seguretat de la ciutadania.  

La seguretat, ho comentava hui mateixa en un article, és un intangible clau 

en el desenvolupament i el progrés d’un poble. Un valor que donem massa 

vegades per fet, però que es fa notar, a voltes de manera traumàtica, quan 

ens falta. La vostra tasca, la de tots els que hui ens acompanyeu, és ajudar-

nos a construir aquesta xarxa de protecció que ens fa sentir segurs, com a 

societat, per a poder seguir desenvolupant el nostre projecte vital.  

El reconeixement de la nostra gent, l’estima social, és sempre el millor 

premi que podem rebre a una tasca ben feta. Per això, amb motiu de la 

festivitat de sant Miquel, la ciutat de Vila-real ens convoquem una vegada a 

l’any per a demostrar-vos el nostre agraïment i l’orgull que sentim pel grup 

d’homes i dones que conformeu el cos municipal de Policia.  
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Potser el reconeixement es queda curt. Sé també que en els últims mesos hi 

ha hagut una sèrie de distorsions burocràtiques i pressupostàries, motivades 

per una situació econòmica heretada complicadíssima, que poden haver-vos 

fet sentir menys valorats del que mereixeu. Distorsions que, com sabeu, ja 

estan resoltes. Però no podeu tindre cap tipus de dubte que Vila-real, 

l’Ajuntament i la ciutadania, està orgullós de vosaltres i d’esta ‘altra forma 

de fer policia’ que porteu cada dia a peu de carrer i també arreu del món.  

Un altra forma de fer policia dialogant, pròxima, formada i formadora en 

valors de convivència que impregna el treball dels 104 agents, oficials i 

comandaments que conformeu la Policia Local en les 21 unitats i serveis 

que integren el cos municipal. Des de les patrulles urbanes a l’excel·lent 

Escola de Formació que vos ajuda a estar cada dia millor preparats per a 

donar resposta als reptes canviants de la nostra societat. El grup rural, els 

agents de barri, la unitat d’atestats i la de trànsit, els agents que gestioneu 

tot el ‘papeleo’ des de la unitat administrativa, importantíssima per a 

prestar el servei de qualitat que mereix la nostra ciutat, o el grup de 

protecció de personalitats, al qual li dec també una gratitud molt personal. 

Gràcies també a vosaltres tenim una ciutat més organitzada i segura també 

quan el nostre equip juga en casa i atrau milers de seguidors de tot arreu. 

No vull deixar de mencionar tampoc els agents d’enllaç amb els instituts, 

en una tasca preventiva fonamental, l’educació viària, la unitat de control 

d’establiments o la unitat mediació policial. Una unitat pionera i 

innovadora que ha portat arreu del món la nostra Policia Local com a 

referent internacional de la cultura de pau, tan necessària als nostres dies. 

Deixeu-me que em detinga ací un poc més. Perquè enguany ens hem de 

felicitar especialment en este àmbit per haver assolit un objectiu que ens 

havíem marcat ja fa uns anys: crear a Vila-real la primera Escola de 

Formació en Mediació Policial, amb cursos reconeguts per l’Ivaspe i de la 



 3

 

mà també de la Universitat Jaume I, a través de la Càtedra de Mediació 

Policial Ciutat de Vila-real. Un exemple més d’aquesta ‘altra forma de fer 

policia’ que no para de millorar i arribar a noves metes.  

La unitat de vehicles abandonats, de documentació, patrimoni o de 

Resposta Policial sou també exemple en els vostres àmbits d’aquest lema 

que ha creat marca pròpia en la Policia Local de Vila-real. El servei de 

seguiment de les víctimes d’accidents, Servigrac, que dóna un plus de 

qualitat humana en situacions personals molt difícils, la unitat de diversitat 

Unidipol, per front a qualsevol tipus de discriminació i delictes d’odi, o el 

grup especialitzat en l’atenció a les violències masclistes, en col·laboració 

amb la Policia Nacional; una secció que voldríem que no fóra necessària 

però que cal, més que mai, reforçar i posar en valor.  

Acabe esta relació per les unitats i serveis policials amb una secció molt 

especial: la UCAN. La nostra Unitat Canina, pionera i referent, que hui 

també és protagonista especial d’esta festa, amb el reconeixement a la 

gossa ‘Africa’ i la placa rebuda per part de la Policia Local de Castelló, en 

un exemple més de col·laboració entre cossos i de vocació formadora. 

Tots vosaltres, les 21 unitats i els 104 agents, comandats pel comissari 

Domingo Adán i, fins fa poques setmanes, per José Ramón Nieto, feu 

possible cada dia aquesta policia en creixement constant, innovadora, 

dialogant, capdavantera i solidària. Un cos policial preparat, eficaç i valent, 

que no dubta en arriscar la pròpia integrat quan ha estat necessari. I vull ara 

referir-me de manera particular a l’agent Juan Cayuela Martínez, qui, en la 

matinada del 17 al 18 de setembre, no va dubtar en fer el que havia de fer 

per salvar la vida d’una veïna, atrapada al seu vehicle en les inundacions 

per les fortes pluges del túnel de Furs de València.  
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Cal coratge, cal estar preparat i cal vocació de servei per fer el que l’agent 

Cayuela va fer fa només uns dies. I estos són atributs que sé que compartiu 

tots i totes vosaltres, juntament amb una qualitat humana que està molt per 

damunt del vostre uniforme.  

Amb aquest acte de hui, tenim ocasió de reconéixer la vostra tasca 

col·lectiva, però també el treball individual, amb nom i cognoms, d’agents 

que han dedicat la vida a millorar la nostra ciutat des de l’àmbit de la 

seguretat, la protecció i la convivència. Els 25 anys de servei dels agents 

Mario Delfín Cornelles y Pascual Cortés, la trajectòria de l’inspector Martí,  

jubilat l’any passat, i la valuosa experiència de Juan Igualada, el nostre 

jubilat de major edat. La professionalitat de Manuel Diago,  Francisco 

Ribes, Juan Vicente Climent, Amador Cerisuelo, Manuel Carretero i 

Africa, la nostra benvolguda policia de quatre potes. A tots vosaltres, 

enhorabona per aquest reconeixement, més que merescut. 

Tampoc oblidem mai en este acte a aquelles persones i institucions que 

col·laboren amb la Policia Local en una tasca moltes vegades complicada 

d’encaixar. Vull, per això, agrair personalment el treball dels Serveis 

Públics Vila-real, que, en contacte amb vosaltres, donen resposta des de 

l’àmbit de la via pública o els serveis urbans a situacions que poden 

suposar també un risc per a la ciutadania.  

Gràcies també al centre Càncer i Detecció Olfactiva Canina (CDOC) per 

confiar en la Policia Local de Vila-real i la nostra unitat canina en un 

projecte capdavanter que suposa un fil d’esperança per a moltes famílies 

que han hagut de passar per la dramàtica experiència del càncer. Que els 

nostres agents canins puguen ajudar a impulsar la detecció olfactiva del 

càncer per a la seua prevenció i tractament és un orgull i un estímul per a 

seguir treballant en projectes que ens consoliden com a Ciutat de la Salut i 

com a Ciutat Innovadora.  
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El vostre lema és el vostre segell i empremta personals, allò que vos ajuda a 

desmarcar-vos de la resta. Perquè, en un món en evolució constant, amb els 

canvis socials que s’han produït i una pèrdua de valors preocupant, heu 

decidit treballar d’una manera diferent, fent de l’ètica, el consens i la 

responsabilitat les vostres banderes. Demostrant que ‘Una altra forma de 

fer policia’ no només és possible, sinó necessari.   

A tots vosaltres, enhorabona, perquè cada dia que dediqueu a aquest treball 

esteu ajudant a fer una Vila-real millor. En nom meu i de tota la corporació 

municipal, vos desitge que gaudiu d’este dia i esta festa. Feliç Sant Miquel! 


