
 

Renaixerem 

Poc podríem haver pensat fa només uns mesos que hui m’estaria dirigint a tots vostès, des de 

la tribuna que m’ofereix la revista Poble i el seu director, Juanjo Clemente, en unes 

circumstàncies tan excepcionals. Han sigut, són i seran mesos molt difícils. Duríssims. Per a tots 

nosaltres i també, en especial, des de la responsabilitat del govern municipal. Amb tot, i des de 

la més absoluta humilitat i prudència, crec que podem dir que no hem escatimat esforços ni 

recursos per a fer front al virus de la millor manera possible. 

Des del primer moment, hem intentat donar resposta a aquesta crisi sanitària sense 

precedents des de tres àmbits fonamentals: el sanitari, el social i l’econòmic. I ho hem fet, a 

més, sota dues premisses: estar al costat dels veïns i veïnes i posar-nos a disposició de les 

autoritats sanitàries, col·laborant amb altres administracions en tot allò que ha sigut necessari. 

Durant l’estat d’alarma i les primeres fases del confinament, amb una prioritat absoluta: la 

salut de la ciutadania. Desinfecció dels espais públics, amb la col·laboració de la UME i també 

dels nostres llauradors; creació d’un banc de mascaretes amb més de 150.000 unitats que hem 

repartit en domicilis i comerços; adaptar i condicionar el CTE per a cedir-lo com a hospital de 

campanya; creació d’un Registre de Voluntariat; o també amb el Pla d’iniciatives municipals 

Queda’t a casa, amb iniciatives innovadores per a fer més suportable el confinament.  

No hauríem pogut fer res de tot això sense la immensa corrent solidària dels vila-realencs i, 

principalment, sense les nostres entitat socials. Durant aquests mesos, hem reforçat la nostra 

aliança amb la societat, en col·laboració amb Creu Roja, Joventut Antoniana, Càritas i Sant 

Vicent de Paül, augmentant les ajudes socials i garantint que ningú es quede arrere. També 

amb el Pla de cuina solidària impulsat pel Villarreal CF. A totes aquestes institucions i a tantes 

altres que s’han bolcat en la lluita contra la COVID-19 vull dedicar també un agraïment.  

Una vegada garantida l’atenció sanitària i social, superades les pitjors fases del confinament, és 

moment per a renàixer. Com tantes vegades hem fet en la nostra història, els vila-realencs i 

vila-realenques plantem cara a l’adversitat i ens tornem a posar en peus. I ací està 

l’Ajuntament per a fer-los costat, canalitzar i empentar l’energia de la nostra gent i les nostres 

empreses. En el Pla pel renaixement de Vila-real hem tingut en compte moltes qüestions i 

àmbits ben diversos: promoure la participació política i social, amb la creació del Pacte Local 

pel Renaixement, entre d’altres; la readaptació de serveis municipals o la creació d’un gabinet 

tècnic que ens ha anat orientant per a la reobertura d’instal·lacions i serveis amb la màxima 

seguretat per a tots. Hem hagut de renunciar a alguns projectes i prioritzar-ne d’altres i, 

sobretot, ajudant el nostre teixit socioeconòmic a eixir endavant, amb 500.000 euros directes 

per a reactivar l’economia local, a més de la supressió de taxes i ajornament d’impostos.  

No puc acabar aquestes breus línies sense un record molt especial als qui ens han deixat, els 

familiars i tots aquells que, des de l’àmbit públic i privat, han lluitat per a fer front al virus. A 

tots ells, gràcies infinites. 

Queda molt de camí encara per davant. La pandèmia de la COVID-19 no està superada; tampoc 

la crisi socioeconòmica que porta amb ella i  que a Vila-real se suma a la greu crisi urbanística i 

econòmica heretada de la gestió del PP. Però els vila-realencs i vila-realenques han de saber 



que tenen al seu Ajuntament i al seu alcalde, jo mateixa, a la seua disposició nit i dia per a, tots 

junts, superar aquesta nova crisi i renàixer, una vegada més, més forts.  


