
50 anys de ràdio... i els que queden. COPE Castelló, la històrica Ràdio Popular de la Plana, està 

d’aniversari i, amb ella, tot Vila-real estem d’enhorabona. Recollint la incipient però important 

tradició radiofònica de la nostra ciutat, un grup de vila-realencs, emprenedors i inquiets, 

apassionats de les ones, capitanejats per Joan Soler i amb el beneplàcit del bisbe Josep Pont i 

Gol, començaven en 1967 una aventura extraordinària que, 50 anys després, ha crescut amb 

tots nosaltres. I nosaltres hem crescut amb ella. Mig segle d’ones radiofòniques per les quals 

han passat grans professionals que formen part, per sempre, de la història de Vila-real, de la 

nostra memòria col·lectiva i de la construcció social del Vila-real actual.  

Elles i ells –periodistes, tècnics, comercials, administratius, directors...- són els qui han fet gran 

aquesta emissora, obrint un camí que ha convertit Vila-real en un dels municipis del nostre 

voltant amb un dels sistemes de mitjans locals més sòlids. COPE Castelló ho va fer, a més, en 

moments difícils i delicats, quan la llibertat d’expressió i d’informació eren drets que s’havien 

de batallar cada dia. Gràcies a aquella decisió valenta i emprenedora i a totes les que l’han 

seguit al llarg dels anys, Vila-real ha estat testimoni d’excepció de moments clau de la història 

recent. L’intent de colp d’Estat del 23F és, potser, el més simbòlic de tots ells pel que 

representa de defensa, fins i tot a costa d’arriscar la integritat personal, del valor primer del 

que ha de beure qualsevol mitjà de comunicació social: informar i garantir, amb això, una 

opinió pública formada, plural i conscient de la realitat que l’envolta.  

Però són molts més els moments en què COPE Castelló ens ha acompanyat al llarg de la nostra 

història. Moments significatius en la memòria col·lectiva, com la inauguració de la Reial Capella 

de Sant Pasqual amb l’assistència del rei Joan Carles I; d’altres més quotidians però igualment 

importants, oferint informació puntual de tot el que passa a la nostra vila; alguns altres molt 

recents, com l’eixida d’etapa de La Vuelta, enguany, des de la plaça del Llaurador. Ha 

acompanyat els nostres clubs, ha donat veu a entitats de tot tipus, a les empreses, a la cultura i 

tradicions vila-realenques, a personatges, escriptors i artistes. A tots els veïns i veïnes de la 

nostra ciutat.  

Per tot això, pel paper importantíssim que Ràdio Popular i COPE Castelló ha tingut en 

l’esdevenir del poble vila-realenc, l’Ajuntament de Vila-real li atorga amb tota justícia la 

Medalla de la Plata de la Ciutat. Un reconeixement merescut a la trajectòria d’una emissora, 

d’uns professionals, gràcies als quals Vila-real ha avançat fins a convertir-se en la ciutat que hui 

és, oberta, dinàmica, innovadora i compromesa amb el valor social de la informació.  

Són moltes les històries que s’amaguen darrere d’aquests 50 anys de ràdio, però moltes més 

les que, estic segur, ens esperen d’ara endavant. Seguirem atents per sintonitzar-les en les 

ones de la nostra ràdio més veterana. Moltes felicitats a tots els professionals d’ahir i de hui 

que ho heu fet possible. A seguir informant! 
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