
Les tres crisis de 2020 

Quan, cada 31 de desembre, girem la fulla del calendari per encetar un any nou, 

ho fem sempre amb l’esperança i la il·lusió d’allò que està per estrenar: que el 

que està per vindre serà millor que el que deixem arrere. Quin dubte hi ha que, 

al 2021, aquesta sensació és més intensa i més compartida que mai.  

L’any que acomiadem, el 2020, ens ha deixat dolor i patiment, però també lliçons 

de vida molt valuoses que hem de ser capaços de digerir i incorporar a la societat 

post-covid. No puc començar aquesta xicoteta reflexió que em permet fer 

Mediterráneo més que amb un record sincer i afectuós a tots que els que ens 

han deixat a conseqüència del virus i als seus familiars, i una gratitud eterna a 

tots aquells que ens han ajudat a plantar cara a la pandèmia: entitats socials i 

cíviques, cossos i forces de seguretat, Exèrcit, sanitaris, docents, voluntaris, 

persones anònimes... Tota la societat, cadascú des del seu àmbit i amb les seues 

circumstàncies personals, s’ha bolcat en fer-li front a la covid-19.  

Però la pandèmia no ha fet desaparéixer els problemes anteriors. I aquesta 

circumstància es fa particularment palesa a Vila-real. A la nostra ciutat no vivim 

una sinó tres crisis simultànies, perquè a la crisi sanitària, social i econòmica per 

la covid-19 se sumen les altres dues crisis, gravíssimes, que ja arrossegàvem 

d’anys anteriors: la crisi de l’urbanisme del PP i la crisi del deute que ens va 

deixar també el Partit Popular, arran el préstec de 20 milions signat l’any 2010 

que va disparar l’endeutament municipal fins a situar-nos, a dia de hui, com a la 

segona ciutat de la Comunitat Valenciana amb un major deute per habitant.  

La crisi de l’urbanisme del PP, per la seua banda, ens ha deixat ja en els últims 

anys una sagnia de 29 milions d’euros en pagaments de sentències, resolucions 

i empastres de tot tipus, que, a pesar de tot, estan lluny d’haver acabat. També 

en l’any que acomiadem, quan havíem de centrar tots els esforços i recursos en 

fer front al virus, hem hagut de destinar prop de 800.000 euros a fer front a 

l’herència urbanística del Partit Popular. 

A aquestes dues crisis, hem sumat en 2020 la covid-19. Des del primer moment, 

ens vam posar a la disposició de les autoritats sanitàries en tot allò que ha estat 

al nostre abast, sent pioners, per exemple, en cedir espais municipals a la lluita 



contra el virus: el Centre de Tecnificació Esportiva per a acollir un hospital auxiliar 

de l’Hospital Universitari de la Plana; i l’alberg municipal per allotjar temporers 

agrícoles en el cas que requerisquen aïllament per la pandèmia. Canalitzant 

l’energia de la societat per a fer front al virus i a les seues conseqüències socials 

i econòmiques; invertint tots els nostres recursos i esforços en aquesta lluita, a 

través també del Pacte Local pel Renaixement, amb el consens de tots els grups 

polítics, als quals vull agrair l’actitud en moments tan delicats. 

No està tot fet. Queda molt de camí per davant per a fer front a aquestes tres 

crisi. Les tres les hem d’enfrontar, com hem fet fins ara, amb un plus de 

responsabilitat i de prudència. Des de l’Administració, tal com queda reflectit en 

els pressupostos de l’any que ve, però també des de l’àmbit social, en el nostre 

dia a dia. Ara que amb la vacunació tenim almenys algun motiu per a un poc 

d'optimisme en l'esperança de que la vacuna ens ajude, hem de ser 

extremadament cautelosos i escrupolosos en el compliment de les mesures de 

prevenció, perquè tot el que hem aconseguit fins ara no es perda. I perquè, junts, 

com sempre hem fet, renaixerem més forts. 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.  

Us desitge a tots i totes un 2021 d’esperança, salut i felicitat.  


