
Les festes de Sant Pasqual són a punt d’acomiadar una edició molt especial, la del Centenari 

del patronatge de sant Pasqual sobre la nostra ciutat. Han sigut 10 dies de festa, d’il·lusions i 

convivència en els qual els vila-realencs i vila-realenques hem tornat a donar exemple del 

caràcter obert i acollidor de la nostra gent. Amb més de 230 actes al programa oberts a la 

participació de tots, novetats singulars i tradicions que s’arrelen i es reforcen cada vegada més 

en la nostra identitat col·lectiva, hem festejat junts que fa 100 anys vam decidir sol·licitar que 

el frare franciscà ens protegira per sempre com a patró de tots els vila-realencs. Una mostra 

més de l’empremta que la forma de ser humil i solidària del frare Pasqual Baylon ha deixat 

entre nosaltres. 

Vull agrair Vila-real Informació l’oportunitat que em brinda de compartir aquesta reflexió al 

voltant de la setmana d’actes en honor a sant Pasqual. Sempre m’agrada dir que les festes de 

Vila-real són una mostra de tot el que és la nostra ciutat: en 10 dies, els vila-realencs i vila-

realenques eixim al carrer a divertir-nos però també a compartir amb els nostres, amb família, 

amics i veïns, les coses que millor sabem fer: exposicions, competicions esportives, exhibicions 

de tot tipus, activitats gastronòmiques... Totes les entitats, clubs i associacions, els comerços, 

les penyes, posen el seu granet de sorra per fer de les festes de Vila-real una cosa de tots i 

oberta a tots; un punt d’inflexió en la rutina quotidiana que ens serveix no només per passar-

ho bé  –que també és important-, sinó sobretot per reforçar lligams de germanor i dinamitzar 

en 10 dies l’economia local d’una forma que només es veu durant els períodes de festes. Més 

d’1,5 milions d’euros d’impacte econòmic és el que es calcula que suposen les festes patronals 

per als negocis de Vila-real. Una xifra que dóna idea de la importància que tenen aquestes 

setmanes per a l’economia dels nostres comerços i empreses.  

Però los festes són també germanor i devoció. En aquesta setmana que estem a punt de 

tancar, hem volgut commemorar com mereix la fita històrica del centenari del patronatge de 

sant Pasqual. Hem comptat, com sempre, amb una missa pontifical única, amb la música del 

mestre Rafael Beltrán; amb un espectacular ‘mapping’ projectat sobre l’arquitectura de la 

façana de la basílica; amb l’excel·lent mostra de l’art pasqualí del nostre Fill Predilecte Vicente 

Llorens Poy...  I hem volgut aprofitar també el marc de la setmana de festes per elevar a Filla 

Predilecta una altra vila-realenca excepcional, Dolores Cortés, exemple de dona emprenedora, 

innovadora i  lluitadora en els temps en què les dones ho tenien encara més difícil que hui. 

Tot açò i moltes més coses són les que ens deixa el balanç de les festes que acomiadarem 

aquest cap de setmana. Un agraïment més que merescut a la Junta de Festes, la Comissió 

Penyes i totes les entitats, departaments municipals, associacions o col·lectius de tot tipus que 

fan possible que el diumenge disparem el castell final de festes cansats, però orgullosos de la 

nostra ciutat. Fins les pròximes festes! 


