
La Fira Internacional de Turisme de Madrid, Fitur, és un aparador incomparable per exposar les 

potencialitats turístiques del nostre territori. Un àmbit en el qual Vila-real està donant passes 

importants, definint un model propi, sòlid i diferenciat que té com a pilar fonamental el 

posicionament referent de la nostra ciutat en el sector del turisme religiós. I la figura del 

nostre patró, Sant Pasqual, és el màxim exponent d’aquesta aposta. Per això, enguany hem 

volgut presentar en Fitur els actes en commemoració del Centenari del patronatge de Sant 

Pasqual sobre la ciutat, que celebrarem durant tot el 2017.  

 En els últims anys, hem fet un gran esforç per definir una estratègia pròpia i 

conseqüent amb els recursos turístics de què disposem. Per això, en 2011 vam decidir no 

acudir de manera individualitzada a la fira, com succeïa en els anys de govern del Partit 

Popular, quan anar a la fira de Madrid ens costava a tots els vila-realencs i vila-realenques fins 

a 30.000 euros cada any; un malbaratament flagrant, sobretot si tenim en compte que s’acudia 

a Fitur per fer-se la foto sense tenir un projecte turístic clar per oferir. Això ha canviat, no 

només per el substancial estalvi per a les arques municipals, sinó també, i sobretot, perquè 

estem teixint els vímets d’un projecte turístic sòlid, estudiat i d’una enorme potència com a 

motor d’oportunitats a la nostra ciutat com és el turisme vinculat a la religió. El valor 

patrimonial incomparable de la basílica de Sant Pasqual, l’ermitori de la Mare de Déu de 

Gràcia, o l’església arxiprestal Major Sant Jaume, declarada Bé d’Interés Cultural, se suma a 

altres recursos importantíssims com l’ingent col·lecció d’art religiós del nostre Fill Predilecte 

Vicente Llorens Poy o manifestacions religioses i culturals de renom com el Laqvima Vere o la 

Setmana Santa local, declara Festa d’Interés Turístic.   

 Enguany, a més, Vila-real aprofundirà encara més en aquesta estratègia, aprofitant la 

coincidència del 2017 amb el Centenari del patronatge de Sant Pascual Baylón sobre la ciutat, 

una commemoració en la qual volem implicar tota la societat. Amb aquest objectiu, s’ha 

preparat un calendari d’actes intens que abraça tots els àmbits, des d’exposicions filatèliques i 

d’art religiós, posant en valor també l’obra de l’imatger vila-realenc Pascual Amorós, a un 

congrés internacional que situarà Vila-real en el lloc referent que ocupem en aquest sector. 

Una ruta santpasqualina, actuacions de millora de la basílica i el campanar, amb la campana de 

volteig més gran del món, o un espectacle de mapping sobre la façana de la basílica són altres 

de les activitats que estem preparant per al centenari, que conjuga a la perfecció l’emotivitat 

que sempre desperta en Vila-real el nostre patró i les oportunitats de futur que ens obri el 

turisme. Consolidar aquest posicionament estratègic, sense renunciar a altres recursos i 

potencial com la marca Ciutat de la Salut i de l’Esport, és el repte que plantegem a Fitur.  

 


