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Membres de la corporació municipal, regidor de Cultura, Eduardo Pérez, 

premiats 20 de Febrer de 2017 ací presents, guardonats d’edicions 

anteriors, reina i dames de la ciutat, honors i distincions de Vila-real que 

hui ens acompanyeu, associacions i entitats ciutadanes ací reunides, 

senyores i senyors. Molt bona vesprada.  

En primer lloc, vull donar l’enhorabona a tots els premiats i també agrair-

los a tots els que hui ens acompanyeu en aquest acte tan especial per a 

tots els vila-realencs. Perquè la nostra ciutat està d’aniversari.  

Com nosaltres, Vila-real es fa més gran cada dia en tots els sentits, i 

demà farà, ni més ni menys, que 743 anys des que Jaume I li va atorgar 

la Carta Pobla. Un document que fa uns minuts hem pogut tornar a 

escoltar en la veu del periodista i amic Xavier Manzanet i que suposa la 

fundació oficial d’un poble que ha crescut i ha viscut una evolució 

extraordinària, que ens ha portat fins ací. Un període ple de moments que 

han quedat gravats en el decurs de la nostra llarga i rica història, en la 

qual també comptem amb el naixement de gent excepcional entre les 

generacions que ha donat aquesta terra que mai ha deixat de ser 

acollidora.  

Persones que han contribuït a fer d’aquesta una societat millor i també a 

fer més gran aquesta ciutat. A convertir aquella xicoteta i humil vila en la 

ciutat capdavantera, emprenedora i innovadora que hui som. És gràcies a 

gent com vosaltres, als vostres mèrits, que el nom de Vila-real és capaç 

de creuar fronteres i arriba cada vegada a més racons de tot el món.  
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Hui és un dia per felicitar-los i donar-los l’enhorabona, i sobretot per 

agrair-los la seua important tasca, que arriba a pràcticament tots els 

àmbits de la vida local. 

Perquè tenim un actor de teatre, sèries i cine que també s’ha llançat a ser 

director; un referent en el món de la música que ha participat a 

nombrosos projectes; un persona entregada a l’àmbit cultural i associatiu 

de la ciutat, i una empresa de comunicació, una televisió, que va ser 

pionera en implantar-se i iniciar les emissions que, a dia d’avui, arriben a 

bona part del territori autonòmic. 

Vila-realencs que han demostrat la seua extraordinària vàlua professional 

i també personal, la seua implicació i dedicació a la nostra ciutat, 

l’arrelament i la vocació de futur a parts iguals. Ingredients tots ells que 

han conformat la nostra ciutat, amb una societat rica i diversa, formada 

per homes i dones que aporten el millor per a fer el Vila-real innovador, 

que avança, que tots els que estem ací tant estimem. Així és la ciutat de 

Vila-real i així són també els seus veïns.  

 

SERGIO CABALLERO 

Vull adreçar les meues primeres paraules al més jove dels premiats. Una 

joventut que no és sinònim precisament de falta d’experiència, perquè 

aquest vila-realenc sap el que és lluitar per a fer-se un lloc en el món de 

la interpretació, aconseguint ser un sòlid referent des de fa molts anys no 

només en l’àmbit del teatre, sinó també a sèries de televisió d’arreu de la 

Comunitat Valenciana i de l’Estat espanyol. També a pel·lícules, on cada 
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vegada que el veiem actuar comprovem amb orgull la professionalitat i la 

gran projecció d’aquest vila-realenc que també s’ha llançat a la direcció 

escènica, a innovar. A llaurar-se, en definitiva, una prolífica i 

importantíssima trajectòria que el fa mereixedor d’aquest guardó com a 

vila-realenc que ha sabut portar les seues arrels allà on ha anat, fent-los 

sempre un espai a cadascun dels seus èxits. 

Un èxit que ens agrada compartir amb tu. Cada vegada que hem engegat 

el televisor i t’hem vist a sèries mítiques per a molts valencians, o al 

cinema, on reconeguts directors t’han escollit perquè dones llum, veu i 

vida a diferents personatges, ens hem sentit orgullosos que un vila-

realenc siga sol·licitat per a mostrar al món la seua excel·lent capacitat 

d’interpretació. Cada vegada que hem anat a una sala de teatre, a un 

auditori, i t’hem trobat sobre les tables, hem dit amb orgull: “eixe és 

Sergio Caballero, eixe actor és del meu poble”.  

Ací vas donar les primeres passes d’aquesta carrera d’èxits,  t’hem vist 

créixer i formar part del teixit associatiu i cultural, donant fe que ets una 

persona multidisciplinària i plena de talent. Unes qualitats que el món no 

es pot perdre. Per això, et desitgem que continues amb la mateixa força 

per a fer encara més llarga i pròspera la teua trajectòria professional, on 

sempre comptaràs amb la teua ciutat i amb l’orgull que tots els que ací 

estem sentim per tu. 

 

 

 



  
PREMIS 20 DE FEBRER 

4 

 

VICENT COLONQUES 

I de la interpretació teatral passem a la musical per a parlar de qui és, 

sense cap dubte, tota una institució a la nostra ciutat. Vicent Colonques, 

Ray Colon, és un dels músics més mítics i veterans de Vila-real, que ha 

deixat empremta no només ací, sinó també allà on ha anat. La seua veu 

ens ha acompanyat durant dècades i és sinònim de potència, de 

professionalitat, de dedicació i d’una passió per la música que, 

afortunadament, han heretat també els seus fills. Una nissaga familiar 

que ens ha donat i ens dóna, com a vila-realencs, molts motius d’orgull. 

Vila-real és una ciutat de llarga tradició musical. I, si ho som, és perquè 

hem tingut la sort de comptar amb gent del talent de Vicent Colonques i 

amb entitats musicals com les que has representat al llarg de la teua 

trajectòria.  

Els qui ja anem tenint una certa edat tenim gravat a la memòria més d’un 

concert d’aquella mítica Orquestra Montesol amb la que vas recórrer 

pràcticament tots els pobles de la comarca, de Catalunya, de València, 

del País Basc... Fent millors les nostres festes, les trobades, les revetlles.  

Però, com tots els grans, Vicent Colonques és una veu de múltiples 

registres. Una veu que hem vist brillar també en formacions com Los 

Jíbaros, la Castelló Jazz Orquestra o la Coral Sant Jaume. Perquè la 

seua trajectòria sempre ha estat ben arrelada a la terra, demostrant que 

l’èxit professional no està renyit amb l’estima i el sentiment de poble. Una 

dedicació que demostres contínuament prestant la teua veu a 

esdeveniments solidaris de tot tipus.  
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Tot aquest treball, aquesta dedicació i esforç constant, aquesta 

generositat de compartir amb els teus el teu talent, et fan mereixedor 

d’aquest guardó. Un premi que vol ser només un humil reconeixement al 

talent, la capacitat i la passió que has posat al llarg de la teua reeixida 

trajectòria, que ens fa sentir molt orgullosos com a conveïns teus. 

Segueix posant-li ritme a la vida. 

 

PEPE CHIVA 

Aquest  Auditori, com a epicentre cultural de la ciutat, ha estat escenari 

no només d’actuacions musicals, sinó també de molt i bon teatre 

interpretat per gent de la nostra terra. Fa poc més d’un any, el 7 de 

desembre de 2015, celebràvem ací els 25 anys del naixement d’una de 

les companyies teatrals de les que més orgullosos ens sentim i que porta 

el segell d’aquesta ciutat allà on va. Parlem del grup de teatre Tabola i, 

com no, del seu president, Pepe Chiva, conegut i volgut no només per la 

seua faceta dins del sector, sinó per la seua forta implicació en la vida 

social vila-realenca.  

Perquè Pepe Chiva és una d’eixes persones que fan poble. Amb tot el 

que això suposa d’unió i de germanor, de solidaritat i dedicació, d’estar 

disposat a tirar sempre una mà on siga menester i quan siga necessari. 

Ho has demostrat sempre allà on has estat. A Tabola, a la Junta Central 

de Setmana Santa, a l’Associació d’Amics del Pouet del Sant, a les 

festes, al Certamen de Bandes... L’etcètera és molt llarg perquè sempre 
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que se t’ha demanat ajuda o col·laboració, la teua resposta sempre ha 

sigut un sí ple d’il·lusió i estima per les nostres coses.  

Són moltes les activitats culturals amb les que estàs implicat. Em vull fixar 

en dos particularment, que posen de manifest que, si la nostra ciutat ha 

arribat a ser el que és hui en dia, és gràcies a què comptem amb gent 

com vosaltres. Em referisc a la Setmana Santa i la Cavalcada de Reis 

que organitza cada any la Joventut Antoniana, en les quals mai has 

dubtat de col·laborar. Dues festes reconegudes d’interés turístic que 

compartim orgullosos amb el món i que no serien possibles sense la 

participació desinteressada de la societat. De gent com tu, Pepe.  

El teu compromís fort i decidit amb tot allò que ens defineix com a poble, 

els llaços culturals i socials que ens fan estar encara més units són la 

teua principal senya d’identitat. Per tot això, pel teu treball per fer gran les 

nostres tradicions, els nostres símbols i la nostra ciutat, i perquè no hi ha 

activitat social, trobada o acte en el qual el teu nom no sone, hui et lliurem 

aquest reconeixement. Et felicite, Pepe, i et done les gràcies en nom de 

tots els vila-realencs. 

 

TEVE4 

I igual que les societats necessiten de gent com Sergio Caballero, Vicent 

Colonques o Pepe Chiva per a mantenir viva la nostra flama, el nostre 

orgull de ser de Vila-real, també necessiten d’altres que facen de nexe 

d’unió entre totes les facetes de la vida social i cultural. Això és el que 

representa l’últim dels guardonats d’aquests Premis 20 de Febrer.  
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Parle de TEVE4, una cadena que porta 30 anys -que es diu prompte- 

emetent a la nostra ciutat. I amb ella, com no, del seu fundador, Paco 

Canales. El nostre veí. 

Mantenir un mitjà de comunicació durant 30 anys, i més una televisió 

local, no és gens fàcil. Fer-lo créixer quan tot pareixia en contra i 

identificar-lo amb les necessitats i interessos d’una societat canviant 

podria pensar-se que és impossible. Que hui, en l’època de les xarxes 

socials, dels youtubers i de la viralitat, seguisca sent un referent de la 

comunicació local, qualsevol diria que és un miracle. 

Qualsevol que no conega a Paco Canales i al seu equip. Perquè, des 

d’aquells inicis de 1987, TEVE4 ha sabut adaptar-se als nous temps, 

evolucionar i, sobretot, créixer. La televisió de Vila-real sap molt bé què 

és començar i obrir-se camí en un sector tan competitiu i difícil; primer, 

pels costosos mitjans que es necessitaven en el seu naixement; i ara, per 

la quantitat d’oferta que trobem cada vegada que engeguem el nostre 

televisor. No obstant això, TEVE4 ha sabut fer que els telespectadors se 

senten ‘com a casa’ i, amb això, s’ha llaurat un públic fidel. 

Aquesta fidelitat no naix del no-res. Respon a l’aposta que TEVE4 ha fet 

sempre per les nostres coses, per la programació local, per estar al peu 

de la notícia i donar cobertura als actes públics, culturals i socials de la 

nostra ciutat perquè els veïns que no poden viure’ls en persona, els 

puguen gaudir des de casa. És, també, un aliat indiscutible de 

l’Ajuntament per fer arribar a la ciutadania les principals novetats, 

activitats, serveis o fins i tot els plens municipals, que des de fa cinc anys 
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poden seguir tots els veïns i veïnes des de les seues cases, en un 

exercici de transparència que no seria possible sense TEVE4. 

Sense renunciar mai a aquests principis, a la informació de proximitat, la 

televisió de Vila-real ha crescut de manera exponencial fins a tenir 

presència en bona part de les províncies de Castelló i de València, obrint-

nos una altra finestra al món que ens envolta al temps que obri a altres 

municipis una finestra a la nostra ciutat.  

Per tot això, per l’esperit de superació, per l’audàcia i l’empenta que 

caracteritza aquest mitjà, que ja s’ha convertit en imprescindible per a les 

famílies vila-realenques, vos lliurem hui aquest reconeixement. Perquè 

tingueu un motiu més per a seguir endavant i acompanyar-nos molts anys 

més, sent ja part del patrimoni de tota la ciutat.  

 

Tots vosaltres sou Vila-real. Gràcies per les vostres contribucions a la 

nostra societat i enhorabona per tots els vostres triomfs, que celebrem 

com si foren de tots els orgullosos veïns d’aquest gran poble.  

Moltes gràcies al personal de l’Auditori i també a tots vostès, senyores i 

senyors, per la seua atenció.  

Molt bona vesprada a tots. 


