
Benvolguts Reis d’Orient, aprofitant que hui estareu per les cases de tota la província, em 

permetreu que us escriga aquestes línies per fer-vos arribar les il·lusions, necessitats i anhels 

de la nostra ciutat en l’any que acabem d’encetar. Sabem que podríem haver fet algunes coses 

millor i que tenim molt de camí per davant, però l’Ajuntament de Vila-real ens hem esforçat 

per portar-nos bé en els últims anys, per fer front a les adversitats i els contratemps amb 

intel·ligència i sense escórrer les responsabilitats. Per això, per al 2017 ens agradaria que es 

compliren per fi algunes de les nostres reivindicacions. No esperem que caiguen del cel; com 

sempre, treballarem dur i de la mà de la societat, per aconseguir-les. Però la mediació de Ses 

Majestats i l’ajuda de les administracions que en tenen les competències ens vindrà molt bé. 

En primer lloc, és de justícia que les reivindicacions que portem anys traslladant al Govern 

central es vegen complides. L’eliminació de la passarel·la metàl·lica de l’estació, que és un 

perill i una infraestructura absolutament inaccessible; la construcció d’una comissaria perquè 

la Policia Nacional puga portar a terme la seua tasca de garant de la seguretat al nostre poble; 

o l’adequació del Pont Nou sobre el Millars, declarat Bé d’Interés Cultural són altres de les 

necessitats. És hora també de soterrar d’una vegada per totes una Llei de Reforma Local que 

ha suposat un pal a les rodes constant a la prestació de serveis a la ciutadania, fins i tot alguns 

tan necessaris com els serveis socials. 

La carta als Reis ve carregada també en l’àmbit autonòmic. 2017 ha de ser l’any que tornarem 

a veure la ronda Sud-oest en l’agenda pública. És una reivindicació imprescindible per a la 

nostra indústria i per a millorar la qualitat de vida a la ciutat, però és, sobretot, un deute 

històric, després d’haver pagat 4,5 milions d’euros en expropiacions perquè el PP de Vila-real 

va decidir que havia de pagar el poble, en lloc de la Generalitat com en la resta de municipis, 

per a després, com sempre, no pagar ni un euro als propietaris per les seues terres. Una 

situació semblant tenim amb l’Escola Oficial d’Idiomes: no és nomes una reivindicació sinó un 

deute amb tots els vila-realencs, als qui se’ns va prometre a bombo i plateret un edifici que no 

ha arribat mai a pesar d’haver pagat 1,5 milions d’euros pel solar, sentència judicial pel mig.  

L’aulari del Carles Sarthou o la supressió de la depuradora de Vora Riu són altres de les 

demandes que esperem veure satisfetes en l’any que comença. 

No voldria acabar aquesta carta sense fer menció al que, sens dubte, és el nostre principal 

anhel. Tenim un model de ciutat dinàmic i viable, que creix en més i millors serveis i 

infraestructures. Però perquè puga seguir creixent necessitem la col·laboració de totes les 

administracions i, en particular, els fons europeus que ens permeten portar a terme 

l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible de la que ens vam dotar tots junts perquè 

Vila-real no pare d’avançar.  


