
Vila-real, amb la indústria ceràmica 

La indústria ceràmica de tot el món torna aquesta setmana la seua mirada, un 

any més, a la ciutat de València. Durant cinc dies, les empreses de paviments i 

revestiments ceràmics exposen en Cevisama 2018 les seues últimes novetats, 

desenvolupaments i aplicacions per les quals la ceràmica ‘made in Castelló’ té 

el reconeixent internacional. Després d’anys particularment difícils, la indústria 

ceràmica torna a demostrar en la fira de València per què ha sigut, és i serà el 

principal sector estratègic del nostre desenvolupament.  

En l'Ajuntament de Vila-real ho sabem i per això hem estat sempre al costat de 

la nostra indústria, explorant nous camins i obrint noves oportunitats. La 

promoció dels usos urbans de la ceràmica, amb aplicacions pioneres que 

enguany han estat reconegudes amb el premi de la Diputació Som Ceràmica 

pel projecte de la renovada plaça del Llaurador, o la creació de la Càtedra 

d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, convertida ja en una autèntic referent 

en formació, recerca i suport del sector, són alguns dels exemples més visibles 

del nostre compromís amb la ceràmica. Una aposta que revalidem ara, amb la 

presència de la Càtedra i de l'Ajuntament de Vila-real en la principal fira 

nacional de la indústria.  

Un any més, estarem a la fira de València per a conéixer les novetats, 

tendències i apostes de futur de la nostra indústria, però també per a mostrar 

tot el que la Càtedra d'Innovació Ceràmica i l’Ajuntament de Vila-real podem 

oferir al sector en els pròxims mesos. La cita principal la tenim enguany en una 

nova edició de la Fira Destaca, la tercera ja, que celebrarem al novembre 

convertida en el principal esdeveniment de transferència tecnològica de la 

Comunitat Valenciana. Una fira que, en l’edició de 2016, va superar els 7.500 

visitants i que no deixa de créixer, estenent al territori el compromís amb la 

innovació com a motor de desenvolupament a través del primer esdeveniment 

satèl·lit, la Fira Destacata en Ruta, que va visitar Vinaròs l’any passat. Tot això, 

a més, emmarcat en la nostra marca de Ciutat de la Ciència i la Innovació, 

aconseguida en 2011 i revalidada el 2015, i la presidència de la primera Xarxa 

Valenciana de Ciutats per la Innovació, constituïda el 2017.  



Enguany, a més, la nostra participació en Cevisama ens porta un al·licient més, 

ja que l’Ajuntament de Vila-real rebrà el premi Som ceràmica, concedit per la 

Diputació Provincial i dotat amb 30.000 euros, pel Millor Ús de Ceràmica en 

Espais Urbans. El guardó reconeix un projecte del qual els vila-realencs ens 

sentim particularment orgullosos: la remodelació de la plaça del Llaurador, amb 

l’ús de paviments ceràmics, que serveix d’entrada a l’Estadi de la Ceràmica del 

Villlarreal CF. Un projecte que no hauria estat possible sense el club groguet i 

que es constitueix en la principal carta de presentació al món de la nostra 

ciutat, la nostra província i, per descomptat, la nostra indústria principal, la 

ceràmica. 

En aquesta edició de Cevisama, aparador mundial de prestigi en l'àmbit 

ceràmic, seguim, doncs, mirant a la nostra indústria com el futur d'oportunitats 

que, des de fa més de mig segle, ha sigut para Vila-real. Un futur en el qual la 

col·laboració entre administracions, recerca i món empresarial  es planteja com 

a clau. En eixe camí seguirem avançant. 


