
Els fruits de la diversificació industrial 

Si sembres, regues i abones la terra, potser una gelada o un temporal facen que no pugues 

arreplegar els fruits o tingues una mala collita; però el que està clar és que, si no sembres, no 

arreplegaràs mai. Des que, en 2011, vam assumir el govern municipal, hem anat sembrant, 

regant i abonant la terra del nostre teixit socioeconòmic, treballant per la industrialització i la 

diversificació econòmica de la ciutat i en assentar les bases d’una relació fluïda i de cooperació 

amb les nostres empreses. Aquesta sembra, llavor a llavor i gota a gota, ha donat els seus fruits 

i hui Vila-real té una xarxa industrial sòlida i diversificada que ens permet fer front als reptes i 

les necessitats que ens van sorgint amb eficàcia, solvència i responsabilitat social.  

Exemple d’aquesta collita, del qual ens sentim profundament orgullosos, és l’acord al que hem 

arribat amb dues empreses punteres de la ciutat, Comercial Tissuan i Laboratorios Costa, per a 

per a garantir el subministrament de gel hidroalcohòlic, paper i dispensadors als escolars de 

Vila-real davant les noves necessitats per la covid-19. Un acord que posa en evidència la 

importància de tindre una indústria diversificada i sòlida. Perquè, quan la tens, es converteix 

en una oportunitat quan la necessites.  

Vila-real ha hagut de donar resposta a una necessitat sobrevinguda per la covid-19, el reforç de 

neteja en els nostres col·legis, i ho hem pogut fer de manera àgil i eficaç de la mà de les 

nostres empreses, a les quals vull agrair una vegada més, als seus gerents Sergio Aguilella i 

Juan Costa, la predisposició a col·laborar per ajudar a Vila-real en unes circumstàncies tan 

excepcionals com les que estem vivint. Perquè la pandèmia ens ha desbordat a tots, però en 

particular al sector de l’educació: 10.000 xiquets i xiquetes de Vila-real que, amb motiu de la 

crisis sanitària, tenen la necessitat de rentar-se les mans cinc vegades al dia. Com és 

d’imaginar, aquesta necessitat va multiplicar de manera exponencial la demanda de 

subministraments d’higiene per als escolars, a pesar de què ja havíem reforçat la neteja en els 

col·legis fins arribar a prop d’un milió d’euros a l’any.  

Hem apostat sempre per l'empresa local i per la col·laboració entre els àmbits públic i privat 

com dos àmbits complementaris i mai antagònics. És absurd pensar en termes públic o privat, 

com si hi haguera una línia divisòria irreconciliable. Tot el contrari. Aquesta aposta, mantenint 

una relació contínua amb el nostre teixit industrial, ha fet que, quan hem demanat 

col·laboració a les empreses -i han sigut moltes en aquesta pandèmia- sempre, sempre, ens 

han respost.  

En aquest cas, un acord amb dues empreses punteres de la nostra ciutat que ens permeten 

garantir completament les necessitats dels escolars de Vila-real, tant de centres públics com 

concertats, de primària i secundària. Un orgull comptar amb empreses com Comercial Tissuan i 

Laboratorios Costa, que, amb aquest gest, demostren un altíssim grau de responsabilitat social 

amb tota Vila-real. Gràcies. 


