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DISCURS PREMIS 20 DE FEBRER 2019 

 

SALUDA 

 

Membres de la corporació municipal, regidor de Cultura, reina i dames de 

la ciutat, associacions i entitats de Vila-real, així com premiats de 2019 i 

de 2018 presents en este acte. Senyores i senyors.  

 

Com alcalde, és un honor i una satisfacció descobrir, any rere any, que el 

talent, el caràcter i el saber fer dels veïns i veïnes de Vila-real no té límits. 

Ho constatem en cada edició dels Premis 20 de Febrer, en triar a 

ciutadans i entitats que representen l'excel·lència de la identitat vila-

realenca. I ho fem en el marc dels homenatges al nostre Rei en Jaume 

Primer, perquè quin millor homenatge que demostrar-li al nostre fundador 

que la confiança que hi va depositar en esta terra estava ben fundada.  

 

La creació de Vila-real, ara fa 745 anys, segueix donant els seus fruits, i 

aquell esperit emprenedor, innovador, que va marcar la nostra fundació i 

als nostres primers pobladors, segueix estant ben present hui en dia. Els 

nostres premiats d'enguany tenen a Vila-real ben dintre de la seua ment i 

el seu cor. Són gent treballadora, constant, i que posa passió en tot allò 

que fan. Una passió que es constata en la pinzellada artística que capta 

la basílica de Sant Pasqual banyada amb la llum del vespre. En l'emoció 

que aflora un 8 de desembre, dia de la Puríssima. En l'esforç devot de 

dur sobre els muscles la imatge de la patrona la Mare de Déu de Gràcia. 

I com no, la passió que hi posen aquells que lluiten per combatre 

malalties a cops d'esperança, ciència, i graons que s'hi escalen.  
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LLORENS BORT 

 

És la passió del nostre guardonat Llorens Bort, premiat hui per fer de 

Vila-real un dels temes centrals de la seua obra pictòrica, contribuint així 

a donar testimoni de tot el que és i de tot el que significa la nostra ciutat. 

La seua mirada assossegada i els seus pinzells ens ofereixen una 

representació de Vila-real amb la que tots ens sentim identificats, en la 

que tots reconeixem a la nostra ciutat i ens reconeixem alhora a nosaltres 

mateixos.  

 

Repassar l’obra de Bort al llarg d’estos anys és endinsar-se en un món 

de riquesa cromàtica, amb una lluminositat suau i daurada pròpia de 

l'alba i el capvespre que fa encara més bells tots els paisatges vila-

realencs que hi reflecteix. Paisatges urbans, naturals, o humans, que són 

la nostra terra i la nostra gent. I és que els llenços de Bort estan poblats 

per tots aquells símbols que ens identifiquen com a poble, i que per això, 

ens fan únics. Paranyers i llauradors. Beats i patrons. Els bous de les 

festes. El temple de Sant Pasqual. O inclús el Rei Jaume Primer, al que 

hui hem recordat i homenatjat, i que en la teua obra ens contempla des 

del seu tron com si no hagueren passat encara eixos 745 anys d'història. 

 

És eixe caràcter testimonial del nostre paisatge i de la nostra història, 

carregat a més de l'emotivitat que ens transmet l’art, el que fa tan 

valuosa la contribució de Llorens Bort a la ciutat de Vila-real. Fa 54 anys,  

vas rebre el primer premi de la teua trajectòria, en una exposició de la 

Comunitat de Regants. Hui, en 2019, reps este guardó com a 

reconeixement del teu poble per la tasca realitzada durant tot este temps. 

Estaria molt orgullós de tu i de la teua obra el teu mestre Gimeno Barón, 

un home que és per a tu un referent i que sens dubte va deixar en tu la 
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seua empremta a l’hora de transmetre't el gust pel detall i l’habilitat per 

deixar capturat per sempre un instant. Un instant que, atrapat en el teu 

pinzell, és converteix en etern.  

 

 

CONCHITA CATALÁN 

 

La nostra següent guardonada segur que coneix molt bé l’obra de 

Llorens Bort, perquè precisament la Puríssima és un dels símbols vila-

realencs que figura en l’obra del pintor, amb la seua túnica blava i 

daurada. Conchita Catalán. Tu, com Llorens i la resta de guardonats, 

també estàs hui ací per la teua contribució fonamental a la ciutat de Vila-

real. En el teu cas, a través de la Congregació de Filles de Maria 

Inmaculada.  

 

Amb la teua constant dedicació a la tasca desenvolupada per la 

congregació, continues una tradició que arranca ni mes ni menys que en 

el segle 18 de la ma dels pares franciscans. Gràcies a persones com tu, 

al teu bon ànim, perseverança i energia infatigable, eixa congregació 

segueix més viva que mai. Eres, i així totes ho reconeixen, l’alma màter 

de les Purissimeres. Sempre present allà on faça falta per mantenir vives 

totes les tradicions. I és que no ho oblidem, per a dur endavant la tasca 

que porteu a terme al llarg de l’any fa falta gent infatigable, dedicada i 

devota de la nostra Puríssima. Velaetes, danses, corals, vesticions de 

medalles, acampades, misses, activitats solidàries i benèfiques... No hi 

ha dubte que les Purissimeres sou tota una institució en la nostra ciutat, i 

si em permets Conchita, tu eres tota una institució dins de les 

Purissimeres. 

 



4 

Cada mes de desembre, la vostra tasca i la vostra acció cobra més sentit 

que mai. És aleshores quan Vila-real viu les festes per homenatjar la 

Inmaculada Concepció, la mare de Déu. Una festa que no seria possible 

sense la Congregació de Filles de Maria Immaculada i sense Conchita 

Catalán. Mare, guia, amiga, mestra, per a generacions i generacions de 

vila-realenques que veuen en el teu amor a la Mare de Déu un model a 

seguir d’humilitat, solidaritats, sacrifici i esperança.  

 

Moltes gràcies Conchita per la tasca que dueu a terme en la 

Congregació, i per la que desenvolupes tu en particular. El caràcter de 

Vila-real no s'entendria sense vosaltres. 

 

LEANDRE ADSUARA 

 

No podem parlar de devoció sense tindre en ment una altre símbol 

igualment vila-realenc, la Mare de Déu de Gràcia. Eixa Mare de Déu de 

Gràcia que és patrona de la nostra ciutat i que tan bé coneix el nostre 

premiat Leandre Adsuara. Leandre, teu és l’honor de formar part d’eixa 

gran tradició de portadors de la verge: sou com una gran família l’origen 

de la qual es remunta segles enrere.  

 

Al principi, fa segles, la imatge de la Mare de Déu de Gràcia eixia del 

Termet a Vila-real a causa de malalties, pluges o sequeres. Fins que va 

arribar un dia que es va acordar que es faria cada any, dedicant-li 

novenaris i festes cada mes de setembre. I és que els veïns i veïnes de 

Vila-real van ser conscients que no podien passar molt de temps sense 

estar ben prop de la ‘Moreneta’.  
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Tu, Leandre, amb la tasca de portador i d’organitzador d’eixe acte, has 

sigut durant tots estos anys com un intermediari entre allò humà i allò 

diví. Has tingut igual de prop la imatge de la Verge, que els rostres 

expectants de tots els vila-realencs que envolten els portadors, esperant 

l’arribada de la imatge. Sent vosaltres, els portadors, qui possibiliteu que 

es produïsca eixe anhelat encontre entre la patrona i el seu poble. 

 

Entre eixa eixida de la imatge de la Verge de Gràcia i la seua tornada, 

transcorre una setmana de festes que ens uneix a tots els vila-realencs i 

vila-realenques al voltant de la nostra patrona. Són dies d'alegria i de 

respecte a les tradicions, que ens fa viure el final de l'estiu amb més 

germanor.  

 

La teua implicació amb la ciutat, però, va encara més enllà de la Mare de 

Déu de Gràcia. Estudiós de les tradicions, inquiet, voluntariós i disposat 

sempre a acudir allà on se’t reclama, si així beneficia el poble que duus 

ben a dins del cor. Per això, Leandre, per tota la tasca que al llarg de la 

teua vida has realitzat en pro de totes les tradicions i la cultura de Vila-

real, és el motiu que hui la ciutat t’agraeix la teua generosa tasca amb 

aquest premi 20 de Febrer.  

 

 

CONQUISTANDO ESCALONES 

 

I si fins fa un moment parlàvem de tradicions amb segles d’història, ara 

enfoquem la nostra mirada cap el futur. Un futur on la ciència 

aconseguisca posar llum sobre les malalties rares i més concretament 

sobre la Distròfia Muscular de Cintures LGMD-1F. Estem en el camí 

d'aconseguir-ho i això és gràcies a una família de Vila-real.  
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Des de l’Associació Conquistando Escalones, amb el president Abraham 

Guirao al capdavant, treballeu cada dia per fer-ho possible. Heu sabut fer 

de la necessitat, virtut, donant-li la volta a una situació negativa per 

aconseguir  resultats positius, no sols per a vosaltres sinó per a tota la 

humanitat.  

 

I és que les investigacions que vosaltres esteu ajudant a promoure, estan 

encaminades a donar amb la solució per a esta distròfia, però també 

gràcies a vosaltres s’obrin noves esperances en la investigació per a la 

SIDA, una síndrome a la que vosaltres sou immunes.  

 

Feu, com la resta dels nostres premiats, una tasca infatigable. En el 

vostre cas, per emprendre totes aquelles accions que ajuden a difondre 

esta problemàtica i que contribueixen al finançament de les 

investigacions. Des de l’Ajuntament de Vila-real, el vostre ajuntament, 

estem convençuts que hem de recolzar-vos en esta important tasca i per 

això, tenim la clara intenció de seguir col·laborant a través de convenis 

com el que hem signat recentment amb vosaltres.  

 

Vila-real és una Ciutat de Ciència i Innovació, de Salut i Esport, 

Educadora, de Congressos... Confiem en la ciència i la investigació 

perquè la nostra societat seguisca avançant i trobar una cura a la vostra 

malaltia. Ara no podia ser menys quan són vila-realencs els afectats, 

persones que davant l’adversitat es creixen i aposten per la lluita a través 

de la ciència. I sempre amb la filosofia d’anar conquerint, dia a dia, eixos 

graons que donen nom a la vostra associació. 
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Des d’ací, volem reconéixer la vostra tasca amb este Premi 20 de Febrer, 

i que també transmeteu el nostre reconeixement i suport a la resta 

d’afectats i familiars en la resta de la geografia espanyola i italiana. 

 

Per cert, aprofitem per recordar a tots els presents que el 15 de març 

l'Ajuntament de Vila-real donarà suport a la gala organitzada al Palau de 

la Música de València per Conquistando Escalones i que servirà, a més 

de per gaudir de la bona música, per recaptar fons per a la investigació. 

Vos convide a sumar-vos a la iniciativa de Conquistando Escalones. 

 

COMIAT 

Arribat este moment, sols em queda que reiterar les meues felicitacions a 

tots els premiats del 20 de Febrer d’esta edició de 2019. És reconfortant 

adonar-se que cada any trobem vila-realencs i vila-realenques plenament 

mereixedors d’estos guardons. Persones particulars, associacions, 

col·lectius, empreses… però sempre amb mèrits propis per rebre un 

premi que reconeix en ells el millor del caràcter vila-realenc.  

 

I ara, senyores i senyors, els desitge que acaben de passar un molt bon 

dia commemoratiu de la nostra fundació. Gràcies al personal de Protocol 

i de l’Auditori per l’organització d’aquest acte i moltes gràcies a tots per la 

seua atenció.  


