
Diàleg i política 

Molt s’ha parlat i escrit en els últims temps sobre el nou escenari i les noves formes de la 

política. En tot aquest debat, hi ha un fet que destaca sobre tots els altres i amb el qual tots 

ens mostrem –almenys de paraula- d’acord: el diàleg i la necessitat d’arribar a consensos en 

aquelles qüestions que afecten la vida i el futur dels ciutadans i ciutadanes. A Vila-real, aquesta 

manera nova de fer política es va instal·lar fa ja cinc anys a l’Ajuntament. Avançant-nos al que 

vindria després en altres ajuntaments i en la Comunitat, quatre partits amb diferents sigles 

però un objectiu comú vam decidir unir-nos per a treballar pel bé dels nostres veïns i veïnes. 

Aquesta aposta pel diàleg i el consens no va ser conjuntural ni fruit d’una necessitat recíproca 

en un moment determinat: és una forma d’entendre la política com el millor camí per 

transformar el món en què vivim de manera integradora i plural, tenint en compte tots els 

punts de vista, incorporant l’acord al dia a dia com una filosofia de treball.  

Que no va ser fruit de la conjuntura va quedar demostrat quatre anys després, quan el suport 

majoritari dels vila-realencs i vila-realenques no es va traduir, com passava fins ara i en la 

major part del territori, en un govern municipal monocolor. Al contrari, vam entendre que els 

nous temps requerien de noves formes, que les decisions fruit de l’acord són més sòlides i 

duradores i que la pluralitat i el diàleg són més efectives per a l’objectiu que tots perseguim: 

millorar la vida de les persones i obrir oportunitats al futur. Per això, des de la nit electoral, el 

PSPV-PSOE de Vila-real vam decidir que volíem seguir comptant amb Compromís, per a seguir 

junts completant el canvi que vam iniciar de la mà en l’any 2011. 

Però aquesta cultura del diàleg no ha d’aparéixer només a l’hora de conformar governs. És una 

forma de fer que ha d’impregnar, de manera transversal, tots els àmbits de la vida pública. Per 

això, hem decidit convocar una Junta de Portaveus a la qual convidem també els diputats 

autonòmics de Vila-real en Les Corts, per a posar en comú les opinions, suggeriments i 

consideracions sobre les necessitats prioritàries de Vila-real i, entre tots, lluitar perquè la 

nostra ciutat estiga representada com es mereix en els Pressupostos de la Generalitat 

Valenciana per a l’any 2017. Inicialment prevista per a demà, la falta de disponibilitat d’alguns 

diputats ens ha portat a ajornar-la, amb l’objectiu que tots puguen participar en aquest debat i 

contribuir a la millora de la nostra ciutat.  

Tenim la sort de comptar a Vila-real amb diputats dels cinc partits amb representació en Les 

Corts. I això és una oportunitat que no podem deixar d'aprofitar per a treballar tots junts, amb 

partits polítics que no estan al consistori però que sí representen a molts vila-realencs, per a 

fer sentir la nostra veu. Sobretot quan, a més, tenim a l’altre costat una Generalitat que ara sí 

que escolta i treballa per atendre les necessitats dels municipis.  


