
El jardí del Botànic Calduch 

A principis de 2011, amb tota la pompa amb la que ens tenien acostumats, el Partit Popular de 

Vila-real, amb els investigats pel cas Piaf Juan José Rubert i  Ramón Tomás al capdavant,  

acudia a allò que tant els agradava: fer-se la foto, a pocs mesos de les eleccions, en el flamant 

nou jardí enfront del col·legi Botànic Calduch. S’atrevia a dir l’exalcalde que, per a fer possible 

aquella gran obra, el més difícil havia estat obtenir els terrenys. Cinc anys després sabem que 

eixa afirmació, com tantes altres, era mentida. Era fals que obtenir els terrenys haguera sigut 

dificultós per la senzilla raó que aquells terrenys no es van obtenir mai. Es van ocupar, sense 

cap tipus d’acord, sense pagar ni un euro, espoliats a la força al seu legítim propietari. Hui la 

Justícia ens confirma el que ja molts sabíem, que aquella ocupació va ser il·legal i que la ciutat 

de Vila-real torna a pagar les conseqüències de la desfeta del Partit Popular a la nostra ciutat. 

Ja ho vam advertir aleshores i durant els cinc anys que portem al front de l’Ajuntament 

intentant desfer l’embolic d’empastres i maleses de la gestió urbanística del PP a Vila-real. 

D’aquell fals ‘urbanisme a cost zero’ n’estem patint les conseqüències d’una manera salvatge: 

16 milions d’euros pagats ja en sentències; més de 21 milions d’euros reclamats en aquests 

moments al Jurat d’Expropiació per propietaris que van veure com el seu Ajuntament volia 

prendre’ls la terra per quatre duros; 80 milions d’euros més de risc si es materialitzaren tots 

els drets que l’auditoria urbanística d’una empresa externa ha detectat en els expedients 

iniciats en els anys del PP.  I, per si no fóra suficient, ara ens arriba l’última maçada: veure com 

la Justícia ens obliga a retornar al seu legítim propietari els terrenys d’un jardí que hui en dia 

utilitzen desenes de xiquets i xiquetes cada dia, perquè el PP va decidir que podia fer amb els 

drets dels veïns el que li vinguera en gana amb l’únic objectiu de fer-se la foto i inaugurar a 

bombo i plateret a costa del que fera falta.  

És un cas únic. Insòlit. Aquesta nova malesa, consentida pel portaveu del PP, Héctor Folgado, 

present en la Junta de Govern que va aprovar aquesta ocupació, és una de les més greus que 

hem patit mai a la nostra ciutat. I és també l’evidència més clara de la forma d’actuar del Partit 

Popular al qual amb tant de fervor defensa el seu portaveu actual, més preocupat per servir als 

interessos del seu partit que per defensar el nostre poble de les seues desfetes.  

Ens enfrontem a una situació molt complicada. El propietari està en el seu dret de demanar la 

reversió del solar i podria, fins i tot, tancar-lo, deixant molts veïns de la zona sense un espai de 

referència. Però som conscients que la nostra tasca és, sense renunciar a què la gent sàpia com 

i per què han passat les coses, buscar solucions i anar desembolicant la madeixa de la millor 

manera, buscant l’eixida menys dràstica possible. Aquest nou empastre no pot quedar impune. 


