
Els valors que ens uneixen 

La història de Vila-real és la de les seues entitats, personatges, empreses. Una història llarga i 

rica en valors, cultura i solidaritat de la que ens sentim profundament orgullosos. El cap de 

setmana passat vam tindre els millors exemples: concentrats en només tres dies, el centenari 

de Caixa Rural Vila-real, la festa de la Sang i la commemoració del 400é Aniversari de la 

beatificació de sant Pasqual amb dos actes de gran calat: la cloenda dels actes del quart 

Centenari amb la missa solemne oficiada pel bisbe Casimiro López Llorente, i la presentació del 

llibre ‘Memorias de san Pascual. Tratadico pascualino’, un compendi fruit del treball i les 

investigacions de mossén Vicent Gimeno Estornell que recull, per primera vegada en un únic 

volum, tot allò que coneixem fins ara de la vida, mort i glòria del nostre patró. 

Amb aquests dos actes, posem fi a un any en què hem pogut fer la vista arrere per a  recordar 

l’empremta que el frare Pasqual Baylón ha deixat, per a sempre, en la nostra vida i en els 

valors que, encara hui, ens identifiquen i uneixen com a poble. Perquè aquests actes que vam 

poder celebrar el cap de setmana passat són també un reflex de la nostra història col·lectiva i, 

com a tals, tenen la virtut d’unir-nos a tots, com a poble, al voltant de l’estima a la nostra 

ciutat. El centenari de Caixa Rural  Vila-real, nascuda fa cent anys de la necessitat dels nostres 

avantpassats llauradors d’unir esforços per a ser més competitius, ajudar-se entre ells i ajudar 

a la societat a fer front a les difícils circumstàncies de l’època, és, doncs, reflex del nostre 

esperit emprenedor, cooperatiu, solidari.  

La Molt Il·lustre Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i Mare de Déu de la 

Soledat, Medalla d’Or de la Ciutat, amb més de 500 anys d’història, és a l’origen d’una de les 

nostres tradicions més ancestrals, la Setmana Santa local, declarada d’Interés Turístic 

Provincial. La Peregrinació Quaresmal a Torrehermosa, que ens agermana cada any amb el 

poble natal de sant Pasqual, la Guàrdia Romana, la capella i festa de la Sang... Són moltes les 

empremtes que, al llarg d’aquests cinc segles de vida, han deixat en el nostre poble.  

La cursa de la Puríssima, els playbacks solidaris de l’Esquella o la primera Escola d’Atletisme 

Adaptat de tota la província, impulsada pel Club Atletisme Vila-real, van confluir també 

divendres passat en el calendari d’una ciutat viva i dinàmica que no vol deixar mai de ser 

poble. Perquè són les nostres entitats, la nostra història i valor compartits, els que ens uneixen 

a tots sota un mateix paraigua: l’estima per Vila-real.  

Per això, l’Ajuntament de Vila-real treballem sempre, en aliança constant amb la societat, per 

potenciar i reforçar aquests llaços que ens uneixen; l’orgull de pertinença a una societat 

treballadora, humil i innovadora, que, a pesar del progrés, no deixa mai ningú al marge ni 

oblida mai d’on venim.  

 


