
Manantial Vilamico: una escola de ciutadania 

Innovació social, ocupació, inclusió, oportunitats... Manantial Vilamico ha creat a Vila-real molt 

més que un centre pioner i únic de producció de xampinyó. Aquesta setmana hem visitat 

oficialment l’últim projecte impulsat per la Fundació Manantial a Vila-real, una empresa 

d’economia social amb un benefici més enllà del purament econòmic: millorar la vida de 15 

persones, treballadors i treballadores, socis també de la iniciativa, que els ajuda a desenvolupar 

el seu projecte de vida i a acabar amb la concepció de la malaltia mental com un estigma.  

Després de quatre mesos de funcionament, podem dir ja amb rotunditat que Manantial Vilamico 

ha resultat un èxit. Aquell projecte que vam començar a gestar amb molta dificultat, amb un 

treball molt meticulós en comunicació constant amb l’entitat, és ja una realitat ben palpable. La 

dels 40.000 quilos de xampinyó recol·lectat i venut des de la nostra ciutat. Un primer pas 

importantíssim en la creació d’un clúster d’indústria agroalimentària a Vila-real que podrà 

aprofitar la proximitat a infraestructures clau com la N-340, la AP7 ara gratuïta o el corredor 

mediterrani i l’estació intermodal de mercaderies. 

Poc podrien haver pensat els nostres avantpassats llauradors que un dia Vila-real seria un centre 

referent de producció de xampinyó. És evident que se’ns identifica amb major facilitat amb la 

taronja, en l’àmbit agrícola, o amb la ceràmica, en el sector industrial. Per això Manantial 

Vilamico representa també la capacitat del nostre teixit productiu per a diversificar-se i, a través 

de la innovació, reinventar-se.  

És també un exemple de la importància de la col·laboració entre administracions, empresa i 

entitats socials. Entre tots, hem sigut capaços de posar en comú l’Administració -Ajuntament i 

Generalitat-, el sector privat, l’àmbit social i també a la nostra Caixa Rural Vila-real, amb l’antiga 

nau tarongera adquirida per la Fundació Manantial per a reconvertir-la en un centre de 2.500 

metres quadrats dedicats a la producció de xampinyó. Qui sap si, de no haver-ho fet, hui l’edifici 

seria una nau més degradada i amb dificultats de manteniment. 

Aquesta col·laboració pública-privada que ens enorgulleix i ens caracteritza és la que ha fet 

possible Manantial Vilamico, un projecte que, més que una empresa d’ocupació social, és una 

escola de ciutadania. Perquè desmunta prejudicis, com és el cas de la malaltia mental, 

demostrant que les persones que pateixen malaltia mental poden ser treballadores i també 

empresàries, capaces de desenvolupar amb autonomia un projecte de vida propi.  

No voldria acabar aquestes línies sense agrair a la Fundació Manantial i, en el seu nom, al 

president del patronat, Francisco Sardina, per l’aposta que han fet sempre per Vila-real. Des que 

van arribar a la nostra ciutat, de la mà de la residència oberta de salut mental Santa Ana de la 

Fundació Caixa Rural Vila-real, no han deixat d’impulsar nous projectes per a l'atenció i la inclusió 

de la salut mental. Un orgull seguir creixent amb ells i construint, entre tots, una Vila-real més 

justa i inclusiva.  


