
Les tres crisi de 2020 

L’any passat, quan COPE Castelló i el seu director, Josep Lázaro, m’oferien la possibilitat 

d’adreçar-los unes paraules des del seu Anuari, els comentava que 2019 havia estat un any molt 

complicat. Poc podíem imaginar, aleshores, el que el 2020 anava a portar-nos. La pandèmia per 

la covid-19 ho ha capgirat tot i a tots, però no ha fet desaparéixer els problemes anteriors. 

A Vila-real no vivim una sinó tres crisi simultànies: la crisi de l’urbanisme del PP, la crisi del deute 

que ens va deixar també el Partit Popular i la del covid-19. La primera és un degoteig continu de 

resolucions, sentències i empastres que ens ha costat ja damunt de 29 milions d’euros; també 

en 2020, mentre havíem de centrar tots els esforços i recursos en fer front al virus, vam haver 

de destinar-hi prop de 800.000 euros. La crisi del deute, per la seua banda, té l’origen en el 

préstec de 20 milions signat pel PP en 2010, que va fer créixer l’endeutament de manera 

exponencial, situant-nos hui com a la segona ciutat de la Comunitat amb major deute per 

habitant.  

A aquestes dues crisi, hem sumat en 2020 la covid-19. Posant-nos a la disposició de les autoritats 

en tot allò que ha estat al nostre abast -cessió del CTE i de l’alberg, per exemple-, extremant la 

vigilància i la neteja, canalitzant l’energia social i invertint tots els nostres recursos en la lluita 

contra el virus. No ho haguérem pogut fer sols: entitats socials i cíviques, cossos i forces de 

seguretat, Exèrcit, sanitaris, docents, voluntaris, persones anònimes... tota la societat s’ha bolcat 

en plantar-li cara a la pandèmia.  

Quan fem la vista arrere i mirem al 2020, dos sentiments conviuen: l’enorme gratitud als vila-

realencs en la lluita contra el virus i el pesar per tots aquells que ens han deixat. També 

l’esperança que, com hem fet sempre,  junts, renaixerem. I a aquest objectiu ens hem estat 

dedicant des del primer moment, evitant la paràlisi i preparant la ciutat perquè, quan el virus 

passe, estiguem a punt per al futur. Com hem fet sempre, davant qualsevol adversitat, eixirem 

d’aquesta més forts i units. 

No voldria acomiadar aquestes línies sense un sentit record a una persona clau en la història 

d’aquesta casa, però també de Vila-real i el món de la comunicació: Juan Soler ens deixava el 

mes de març. Segur que ell ens haguera contat millor que ningú, igual que va fer ens els episodis 

més transcendentals de la nostra història, el pas de la covid-19 per Vila-real. En temps tan 

convulsos, quan l’excés d’informació acaba convertit en desinformació, en temps de bulos i 

opinions que volen passar com a notícies, el treball dels mitjans de comunicació, amb Juan Soler 

i COPE Castelló com a referents, és més necessari que mai.  


