
Les coses ben fetes 

Hi ha un concepte que he utilitzat en diverses ocasiones, que forma part del llegat dels nostres 

pares i avis en Vila-real i de l’educació que he rebut: “Les coses ben fetes sempre estan ben 

fetes”. Que la paciència és important sempre si volem aconseguir coses. Moltes vegades, de 

fet, actuar amb paciència marca la diferència entre l’èxit i el fracàs. 

La gestió per a aconseguir el quart centre de salut de Vila-real n’és el millor exemple. Si, l’any 

2016, en el moment en què es va prendre la decisió de tancar l’atenció primària en el centre 

de Torrehermosa, després del desmantellament del servei al que el va sotmetre el Partit 

Popular, no haguérem actuat com ho vam fer, probablement hui no tindríem ja damunt la 

taula el compromís ferm de la Generalitat de dotar a Vila-real amb un quart centre de salut per 

a donar servei sanitari a la població del centre de la ciutat.  

En 2016, el centre de salut de Torrehermosa ja no era un centre de salut ni prestava l’atenció 

sanitària en les condicions de qualitat assistencial necessàries. Acceptar en aquell moment els 

criteris dels tècnics, per tal de millorar l'atenció i derivar als pacients als altres centres de salut 

de la ciutat, ha sigut estratègic per a poder tenir, ara, el quart centre de salut i una ràtio que 

ens situarà com a una de les ciutats amb més dotacions sanitàries per habitant. 

Vam reconéixer que s’havia de millorar l’atenció sanitària i ens vam posar a treballar per 

aconseguir un nou centre de salut, amb discreció i paciència. Vam prometre lluitar per ell i 

complim la nostra paraula. També la consellera Ana Barceló i el president Ximo Puig estan 

complint amb Vila-real. A pesar dels durs atacs que hem hagut de suportar precisament de qui 

va desmantellar el servei, el Partit Popular, vam apostar per no deixar-nos portar per les 

presses i les pressions, per treballar a poc a poc. Probablement, de no haver-ho fet així, 

hauríem perdut el centre d’especialitats de Torrehermosa en una ubicació cèntrica que ens 

ajuda també a fer el centre urbà més atractiu per als joves, mantenint el servei per als nostres 

majors. 

Aquella decisió en 2016 ens ha portat hui a tindre un nou centre de salut en el centre de la 

ciutat i mantenir també les especialitats. Un centre d’atenció primària que serà únic i que ens 

permet seguir preparant la ciutat per al futur. En una ubicació immillorable, en un edifici que 

reuneix totes les condicions i que, si tot va bé, podria tindre ja les primeres consultes 

mèdiques operatives l’any que ve. Poc a veure amb el resultat de les gestions per a la 

construcció del Dolores Cano, després de 12 anys de reivindicacions i promeses incomplides, 

un any darrere l’altra, a pesar que sí que hi havia diners per a totes les malifetes del PP, copes 

Amèrica i saraus.   

Com en els casos de la piscina d’Aiguasalut, la Ciutat Esportiva Municipal, el nou pavelló 

Campió Llorens... hem demostrat que, moltes vegades, és més important el què, el com i el per 

a què que el quan. Esperar per a millorar les coses sempre és rentable. 


