
L’Hostal del Rei és un dels edificis més singulars i emblemàtics de Vila-real. Amb referències 

documentals des de pràcticament la fundació la ciutat, va servir d’hostalatge dels reis en les 

seues visites a la vila –d’ací el nom- i forma part indissoluble de la plaça porticada de la Vila, 

declara monument històric artístic nacional. La reina consort de la Corona d’Aragó Maria de 

Luna, dona de Martí l’Humà, va morir en aquestes dependències l’any 1406 i així queda recollit 

en la inscripció ceràmica que vam col·locar en la façana en 2013. És, doncs, un edifici 

fonamental en l’entorn urbà, la història i l’evolució de la nostra ciutat. Un immoble, per tant, 

que forma part de Vila-real i que ha de ser per a Vila-real. 

Amb aquesta convicció, compartida, n’estem segurs, pel conjunt de la societat vila-realenca, 

hem iniciat el procés per garantir que l’Hostal del Rei siga per al poble, a través, si és necessari, 

d’un procés d’expropiació. Tal com recollia ahir en les seues pàgines el periòdic Mediterráneo, 

en l’actualitat, aquest edifici tan singular i característic del nostre centre històric és propietat 

de Bankia, entitat  que a dia de hui està en mans de l’Estat, la qual cosa pot fer més fàcil  

arribar ara a un acord.  

Perquè la nostra voluntat i el nostre talant, com hem demostrat en múltiples ocasions, està 

sempre en arribar a acords. Així ho vam fer en un altre edifici de valor patrimonial incalculable 

com és el Gran Casino, que ha acompanyat l’esdevenir de Vila-real des de 1910, adquirint-lo 

per al poble, per a tots i cadascun dels vila-realencs i vila-realenques, a través d’un acord amb 

els propietaris beneficiós per a totes les parts i, en particular, per a la ciutat. Però aquesta 

voluntat d’acord no significa que no estiguem disposats a arribar on faça falta per a defensar 

els interessos de Vila-real. I en aquest cas, l’interés general és clar: l’edifici, protegit i integrat 

en el monument històric-artístic de la plaça de la Vila, ha de ser per a Vila-real. Per aquest 

motiu, hem començat a donar ja les passes necessàries per obrir un expedient d’expropiació 

que garantisca que aquest bé d’interés general siga per al poble. En la situació actual del 

mercat immobiliari, a més, adquirir edificis com el Gran Casino o l’Hostal del Rei és una 

oportunitat per a la ciutat, a uns preus que, probablement en pocs anys, ja seran impossibles 

de trobar.  

Hi ha espais que formen part de la identitat i l’essència d’una ciutat. L’obligació d’una 

Administració és preservar-los, no només amb figures de protecció patrimonial –que també- 

sinó posant de manifest el seu valor i garantint-ne la pervivència, dotant-los d’usos 

compatibles amb aquest valor i sempre al servei del poble del que formen part. Amb aquesta 

filosofia vam actuar en el cas del Gran Casino, actuarem ara en el cas de l’Hostal del Rei i 

seguirem fent-lo sempre que un d’aquests espais córrega qualsevol tipus de risc.   

  

 


