
100 anys de patronatge de Sant Pasqual 

El 14 de novembre de 1917, la Santa Seu decretava formalment el patronatge de Sant Pasqual 

sobre la ciutat de Vila-real. Tot i que la presència del frare alcantarí en la vida dels vila-realencs 

es remunta molts anys més, des que va deixar la seua empremta al convent on hui s’alça la 

basílica, aquesta data marca una fita històrica que l’Ajuntament de Vila-real i la societat vila-

realenca no podem deixar passar. L’any que ve, doncs, commemorarem el centenari del 

patronatge de Sant Pasqual a la nostra ciutat. Durant aquests 100 anys, el patró, amb el seus 

valors de senzillesa i humilitat dels que va fer gala en vida, ha estat capaç d’aglutinar baix la 

seua figura sensibilitats molt diferents; Sant Pasqual és, des de fa un segle, el patró de tots i 

cadascun dels vila-realencs. I per això volem també que tota la societat forme part dels 

preparatius i dels actes d’aquest centenari. 

Igual que vam fer amb la Fundació Pro-Monestir i Basílica de Sant Pasqual, que, per fi, i després 

de totes les traves que hem hagut de superar del Govern central, està a ple funcionament per 

a posar en valor el riquíssim patrimoni espiritual i cultural del temple, també per al centenari 

del patronatge de Sant Pasqual volem comptar amb tots els agents implicats per fer d’aquest 

aniversari especial una festa de tots. Per això, tal com ahir mateixa va anunciar el regidor de 

Turisme, Emilio M. Obiol, convocarem una comissió de treball que pose en marxa la 

programació del centenari en la qual no només estarà representat l’Ajuntament, amb 

participació de regidors en tasques de govern i també representants dels grups de l’oposició; 

també l’Església, la Fundació de Sant Pasqual o la Junta de Festes han d’estar en aquest grup, 

en el que no poden faltar tampoc la Junta Central de Setmana Santa, la Fundació Caixa Rural 

Vila-real o les mateixes associacions de veïns de la ciutat.  

Estem convençuts que un esdeveniment d’aquesta transcendència ha de ser compartit i 

consensuat. Són moltes les propostes en les que treballa la Regidoria de Turisme per a donar 

forma a aquesta celebració, des d’una exposició a la Casa de Llorens Poy amb l’ingent 

patrimoni que el Fill Predilecte va acumular al voltant del nostre patró. Recuperar les bassetes 

del jardí que encara recorda la cançó popular, un vídeo promocional que ens permeta també 

treballar en la projecció turística del patrimoni vinculat al nostre patró o una mostra filatèlica 

són algunes de les idees que posarem damunt la taula d’aquesta nova comissió de treball que 

convocarem en breu per a, entre tots, dissenyar el programa del centenari del patronatge de 

Sant Pasqual amb actuacions a l’alçada de la importància d’una efemèride en la qual tots ens 

hem de sentir de nou implicats i representats. Estem segurs que la ciutat de Vila-real, com ho 

farem també a l’Ajuntament, es bolcarà en una commemoració que ha de quedar per a 

sempre en la memòria de tots aquells que estimem el nostre patró, Sant Pasqual.  

  


