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Vicepresident segon de les Corts, interventor i secretari municipals, companys i 

companyes de la corporació municipal, funcionaris municipals, representants 

d’associacions, veïns i veïnes del nostre poble, presents i els que ens seguiu a 

través de la televisió o les noves tecnologies de la comunicació, amics i 

amigues. Molt bon dia. 

Mitjans de comunicació que presten un servei públic imprescindible, gràcies per 

la vostra tasca. 

El passat 24 de maig, els ciutadans van llançar amb claredat i decisió diversos 

missatges: 

- El primer és que volen diàleg, acord i consens entre les distintes forces 

polítiques que els representen 

- Van dir també que volen un canvi en la major part d’ajuntaments, 

diputacions i governs autonòmics 

- En tercer lloc, els ciutadans van deixar clar que volen un canvi també a 

la política, noves formes de relació entre els representants i els 

representats, major participació en els assumptes públics, absoluta 

transparència en la gestió pública, lluita decidida contra la corrupció... 

Estos missatges, que el 24 de maig passat ressonaven per tot l’Estat, ens van 

arribar fa quatre anys a la nostra ciutat. El 22 de maig de 2011, a diferència del 

que passava majoritàriament a la resta de l’Estat, els ciutadans de Vila-real van 

demanar ja diàleg, acord, consens, canvi i una nova política. 

L’acord de quatre forces polítiques –EU, Iniciativa, Bloc Nacionalista Valencià i 

PSPV-PSOE-, un pacte basat en un acord programàtic que posava el nostre 

poble i les persones per damunt de tot, va fer possible que assumira l’honor 

que representa per a un fill de Vila-real ser el primer alcalde d’una Vila-real 

convertida ja en gran ciutat, amb més de 50.000 habitants, que passava a 



 

2 
 

assumir noves competències i que comptava per primera vegada amb una 

corporació de 25 regidors i regidores. 

Governar per a totes i tots, escoltar les persones, millorar la qualitat de vida en 

cada barri amb igualtat d’oportunitats, la defensa del nostre poble per damunt 

de tot, que és per al que ens han triat els nostres veïns i veïnes, ha sigut la 

nostra fulla de ruta. I tot açò, amb la millora de la transparència, la participació i 

la cura amb els diners públics, lluitant contra les irregularitats, abaixant els 

impostos, controlant la despesa pública per a estalviar en tot allò que no siga 

necessari.  

L’objectiu era evitar que l’Administració local es trobara segrestada per un partit 

polític i rescatar-la per a la societat civil, per a les nostres empreses, per a les 

nostres associacions culturals, esportives, cíviques o religioses, per a fer de 

Vila-real una ciutat oberta, tolerant i de progrés. 

Confie que el canvi i el govern de progrés al País Valencià anunciat ahir 

seguisca també l’exemple dels últims quatre anys a Vila-real i represente el 

baló d’oxigen que necessita la societat valenciana per a superar, amb il·lusió i 

esperança, la delicada situació per la que estem passant. Si fiquen als 

valencians i valencianes per damunt de tot, estic convençut del seu èxit. 

El diumenge 24 de maig, els ciutadans i ciutadanes de Vila-real van avalar 

majoritàriament el treball realitzat durant estos quatre anys. Treball que vull, en 

el dia de hui, reconéixer i agrair a les quatre forces polítiques que ho han fet 

possible, que em van donar l’oportunitat de ser el cinquè alcalde d’esta etapa 

democràtica.  

Vull agrair especialment a tots aquells que han confiat en mi des del primer 

moment en una tasca tan important com la de representar, defendre i treballar 

pel meu poble. 

Als meus companys i companyes, als socialistes de Vila-real, a la meua família, 

per l’ajuda constant que m’ha prestat, als meus pares, Pepe i Pilar, perquè 

gràcies a la seua educació en valors, estima i carinyo sóc el que sóc. Gràcies 
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també als ciutadans i ciutadanes que van dipositar la seua confiança el passat 

24 de maig en el projecte que tenia l’honor d’encapçalar juntament amb el meu 

equip, els regidors i regidores del PSPV-PSOE de Vila-real. Però també vull 

agrair la participació d’aquells que van optar per altres opcions. Tenen ací el 

seu alcalde. 

Vull reconéixer, dins les diferències d’opinió d’aquells que m’han  precedit en 

esta noble tasca de servei públic com alcalde de Vila-real a Batiste Carceller, a 

Enrique Ayet, de qui guarde un record molt especial, a Manolo Vilanova i a 

Juanjo Rubert, així com a tots els regidors i regidores que els han acompanyat 

en el seu treball i estima pel nostre poble. Per un gran poble com és Vila-real. 

El 24 de maig, els ciutadans de Vila-real van convertir Vila-real en la única 

ciutat major de 50.000 habitants de la Comunitat i una de les poques de l’Estat 

amb majoria absoluta d’un partit polític. Malgrat aquesta situació, fruit de les 

regles de joc, entenc este suport majoritari extraordinari com un aval a la gestió 

del govern de progrés i de consens que he tingut la responsabilitat de presidir.  

Els veïns i veïnes de Vila-real han avalat el diàleg i el consens i a tot arreu han 

dibuixat un escenari que requereix responsabilitat, diàleg permanent i màxima 

humilitat. Queda molt per fer, projectes que continuar i que iniciar i quin millor 

instrument podem tenir per a fer-ho que la suma i la col·laboració de tots. De 

tots aprenem. 

Per això, i trencant les expectatives, vaig oferir la mateixa nit electoral a 

Compromís que seguírem sumant i col·laborant en la línia del projecte iniciat fa 

quatre anys. Sé que junts podem fer que Vila-real seguisca avançant pel camí 

que vam començar a traçar en juny 2011. Un camí llarg pel qual volem seguir 

avançant de manera decidida però tranquil·la, sense que la pressa per arribar 

ens aparte un segon de la meta: fer un Vila-real millor per a tots. Moltes 

gràcies, Pasqual Batalla, per acceptar novament este repte. Agraïment que 

m’agradaria també que trasllades al teu col·lectiu. 

Vull  recordar en este punt les paraules de San Agustín, qui va dir: 
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“Es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él, 

pues quien cojea en el camino, aunque avance poco, se acerca a la 

meta, mientras que quien va fuera de él, cuanto más corre, más se aleja” 

 

Companys i companyes d’aquesta nova corporació, el diàleg i la tolerància 

sempre ens milloren com a persones i trauen el millor de tots nosaltres. Ningú 

té sempre la raó i és bo que escoltem els arguments dels altres. 

Vull adreçar-me especialment als partits que desenvoluparan la 

importantíssima tasca que representa l’oposició en una democràcia. A 

Ciutadans, vos done, en primer lloc, la benvinguda a l’Ajuntament de Vila-real. 

Vos vaig oferir la possibilitat d’assumir responsabilitats en el govern de Vila-real 

i haig de reconéixer públicament la vostra sensatesa a l’hora d’estar disposats 

a col·laborar amb les vostres propostes i idees, adquirint experiència 

professional i treballant per la construcció d’un projecte local des d’un partit nou 

que s’ha convertit en un important valor en l’escenari polític de la societat. 

Quede a la vostra absoluta disposició per a treballar junts per Vila-real. 

Vull adreçar-me també especialment als regidors i regidores del Partit Popular. 

Els vostre és un partit fonamental per al nostre país i per a la nostra ciutat. 

Molta gent ha confiat en vosaltres. Heu governat la ciutat durant 16 anys i el 

vostre partit governa l’Estat i governarà la Diputació provincial de nou després 

de 20 anys. Per això, volem comptar amb la vostra opinió i el vostre treball, que 

espere feu des d’una oposició constructiva, exigint a les administracions on el 

vostre partit té la responsabilitat de governar el millor per a la nostra ciutat. 

Teniu, sempre esperant la màxima lleialtat institucional, a l’alcalde i a la resta 

del proper equip de govern a la vostra disposició per a treballar per Vila-real. 

També vull obrir la mà al diàleg i el treball amb aquelles forces polítiques que 

representen en estos moments a milers de ciutadans i no han obtingut 

representació institucional, bé perquè van decidir no presentar candidatura 

local, bé perquè no han obtingut el percentatge necessari. Per això, la setmana 
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que ve cridaré a Esquerra Unida i Podem al despatx per a escoltar les seues 

propostes i oferir una col·laboració permanent amb ells.  

 

Sóc conscient de les dificultats que estan travessant en estes moments moltes 

persones, famílies, empreses de la nostra ciutat. Eixa deu ser la nostra prioritat. 

De menut, volia ser metge per ajudar la gent. Al final, vaig triar la professió 

d’advocat seguint la vocació de servei públic, d’ajuda als altres. Vaig decidir 

participar en política, comprometre’m, perquè crec que és el millor instrument 

per a ajudar les persones, per millorar la vida de la gent, per treballar per la 

idea de justícia social i d’igualtat d’oportunitats. Per això milite des dels 17 anys 

en les idees socialistes, perquè crec en la llibertat, la igualtat d’oportunitats i la 

justícia social. 

 

És imprescindible que posem en el lloc prioritari de la política a les persones, la 

solidaritat, el rescat a aquells que la crisi, l’avarícia d’uns quants i 

l’abandonament de les institucions, han deixat sols. Aquells que no tenen major 

patrimoni que l’instrument de la política per a ajudar-los. 

Els versos del poeta Pablo Neruda ens ho recorden: 

“Queda prohibido no sonreir a los problemes, no luchar por lo que 

quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus 

sueños” 

Treballem pels somnis de les persones. 

La prioritat ha de ser l’ocupació. Les persones, les famílies, sols poden crear un 

projecte de vida propi, recuperar l’autoestima, quan tenen un treball.  

Hem fet el que hem pogut i sabut i hui Vila-real és una de les ciutats millor 

posicionades. Però l’ocupació que es crea és precària, mal pagada i insuficient. 

No podem estar contents. 
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Sóc conscient que no és una competència nostra, dels ajuntaments. Nosaltres 

el que podem és crear, amb els pocs recursos que tenim, les condicions 

necessàries perquè les empreses s’instal·len a Vila-real i que siguen elles, que 

deuen ser les vertaderes protagonistes, les que creen llocs de treball a la 

nostra ciutat. 

Mentrestant, hem d’exigir al nou govern de la Generalitat i a l’Estat espanyol, 

que són les administracions competents, plans d’ocupació que es canalitzen a 

través dels ajuntaments, l’administració més eficaç i pròxima als ciutadans. 

Com deien els romans, Audentes fortuna iuvat. Només als valents els ajuda la 

sort. 

L’Ajuntament de Vila-real continuarà sent valent, un instrument al servei dels 

veïns i veïnes. Ca la Vila seguirà sent la casa de tots, amb un govern que 

volem articular al voltant de tres grans àrees: l’àrea social, les persones; l’àrea 

econòmica, la generació d’oportunitats; i l’àrea de l’Administració local, dirigida 

a l’eficàcia en la gestió dels recursos públics.  

Persones, oportunitats i responsabilitat en els diners de tots són els tres eixos 

fonamentals sobre els quals volem seguir construint aquest projecte col·lectiu 

que és Vila-real.  

Les persones, millorant la qualitat de vida a la nostra ciutat, millorant els 

nostres barris, els jardins, les voreres. La cultura i l’educació, el medi ambient, 

la seguretat ciutadana... Millorant també l’ajuda a les persones. Per això, quatre 

regidories treballaran per aprofitar els recursos, els pocs que tenim i els que 

vinguen de la imprescindible col·laboració d’altres administracions: les 

regidories de Serveis Socials, Inclusió Social, Família, Cooperació i Integració. 

Una altra gran àrea seran les oportunitats. Treballarem creant les millors 

condicions per al creixement econòmic, la inversió empresarial i comercial, en 

el manteniment d’uns serveis públics de qualitat que garantisquen l’accés en 

igualtat d’oportunitats, donant un protagonisme i suport especial a les nostres 

empreses privades i els comerços, tenint molt clar que la col·laboració públic-
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privada és una eina fonamental per a l’emprenedoria, el creixement econòmic i 

la creació de llocs de treball.  

Seguirem, doncs, impulsant un nou model econòmic basat en la innovació, 

l’economia del coneixement o el talent, les cinc marques de ciutat que hem 

creat en estos anys: de la ciència i la innovació, educadora i universitària, de 

l’esport i la salut, de congressos, festivals i esdeveniments, de transparència i 

govern obert. Treballarem també en un nou pla general d’ordenació urbana i 

plans de reindustrialització, recuperació de la nostra agricultura i viabilitat de 

tots els recursos i infraestructures públiques. 

Ho farem, a més, defensant sempre per damunt de tot lo nostre i als nostres.  

Vila-real, primer. Este serà el nostre objectiu. Davant qui siga, reclamant a les 

administracions, a la Generalitat Valenciana, la Diputació o el Govern central, a 

Europa, allò que ens correspon. Amb voluntat de diàleg i consens, com sempre 

hem fet, però sense renunciar mai a cap instrument, inclosa la justícia, per a la 

defensa dels interessos de tots i totes. 

Amb responsabilitat en els diners públics. Perquè quan es gasta en el que no 

toca no ni ha per al que toca. 

Per a això, és fonamental l’equilibri en la despesa social i la dinamització de la 

ciutat. Sense dubte, hem d’ajudar més aquelles persones que la crisi ha 

castigat especialment, però no podem oblidar que els recursos per a la 

solidaritat els ha de pagar algú amb els seus impostos. I això no serà possible 

si no continuem avançant. Si no incentivem l’activitat i el dinamisme per a la 

recuperació econòmica. L’objectiu final deu ser que no hagem d’ajudar ningú 

perquè les persones tenen els seus propis projectes de vida. 

Per això, el control de cada euro públic i l’estalvi al màxim en allò necessari és 

clau. Des de la moderació impositiva i treballant dins les nostres possibilitats 

per a poder abaixar més els impostos. 
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I tot açò, ficar a la persona en el centre de la política, millorar la qualitat de vida 

de la nostra ciutat, donar igualtat d’oportunitats, defendre Vila-real per damunt 

de tot i davant qui siga, generant espais d’oportunitat econòmica..., s’ha de fer 

escoltant amb diàleg permanent entre els representants polítics però també 

amb la societat, amb la major transparència. 

Esta és la meua proposta, el meu contracte amb Vila-real. Treballar amb la 

humilitat de qui és conscient de les seues limitacions com a ésser humà, que 

no sempre té la raó. Conscient de les seues debilitats i limitacions, preparat per 

a equivocar-me però també per a esmenar els errors involuntaris. 

Des dels valors cristians que m’han transmès els meus pares i el meu poble, a 

través de l’educació rebuda, agraisc especialment que m’ajuden cada dia a 

caminar i relacionar-me amb els altres, amb absoluta tolerància per les idees 

dels qui no pensen com jo, tenim per davant un repte apassionant, el de 

recuperar la credibilitat del millor instrument per a treballar per la felicitat comú, 

la política. Tenim l’obligació d’aprendre dels erros del passat i recuperar alguns 

valors imprescindibles per a construir una societat més justa. Valors que són 

els eixos de la vida i que, seguint al professor Juan Manuel del Pozo, tenen 

dimensions racionals, ètiques, socials i estètiques, totes elles necessàries. 

El coneixement i la seua transferència entre nosaltres, convertint-nos tots en 

agents educadors, uns aprenent dels altres al llarg de tota la vida, és l’aposta 

per a ser una vertadera ciutat educadora. 

La cura per la dignitat humana i el respecte. L’atenció a les emocions i a la 

bellesa sempre oblidades. 

I em permetran, per acabar les meues paraules, el que jo considere més 

important, la BONDAT, element humanitzador, que ens converteix en éssers 

humans. No es pot aconseguir una societat més justa, igual i lliure, sense 

bondat, virtut durant anys reprimida fins i tot al·legant que resta oportunitats, 

competitivitat o eficiència. 
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Una societat millor es construeix amb la suma de xicotetes bones accions fetes 

pels seus membres. I com majors siguen estes accions, millors serà la societat. 

Perquè les bones accions es multipliquen de manera exponencial, multiplicant 

també els seus efectes positius per a una millor convivència social. 

Els convide, doncs, a un temps nou, en el qual siguem capaços, ajudant-nos 

els uns al altres, de practicar l’empatia, de posar-nos en la pell dels altres, 

predicar la bondat a tota la societat i, especialment, als qui tenim l’honor i 

l’enorme responsabilitat de representar als nostres veïns i veïnes, així com 

majors instruments per a treballar per una major felicitat de totes i tots.  

Vull acabar este intervenció amb uns versos d’una de les veus més nostres, 

d’esta terra, la del cantautor valencià Raimon. Una veu fonamental per a la 

construcció del nostre país. 

Jo vinc d’un silenci antic i molt llarg 

Jo vinc d’un silenci que no és resignat 

Jo vinc d’un silenci que la gent romprà 

Jo vinc d’una lluita que és sorda i constant 

 

Continuem la lluita per un món millor. 

La lluita d’un poble que no oblida la seua història, orgullós de la seua gent i que 

mira al futur amb esperança. Lluitem perquè Carla, Axel, Alex i Guillem, els 

meus nebots, i tots els xiquets i xiquetes d’este poble, puguen sentir-se 

orgullosos de nosaltres com nosaltres ens en sentim dels nostres avantpassats, 

perquè els hem deixat una Vila-real millor i l’estima pel nostre poble. 

Moltes gràcies i molt bon dia a totes i tots 

 


