
Apostem per la cultura local 

Diu la dita que la imprudència sol ser filla de la ignorància i, a Vila-real, assistim atònits a la 

materialització del refranyer dia si dia també, gràcies a la portaveu de Compromís per 

Compromís, que, lluny del Compromís per Vila-real que va contribuir de manera decisiva al 

progrés de la ciutat, demostra una absoluta falta de coneixement sobre l’Ajuntament i Vila-real. 

Segur que no és mala fe, però bé faria en informar-se abans de llançar acusacions que en res 

beneficien la ciutat. Cert és que podria consultar al seu company de grup, qui ha ocupat càrrecs 

de gestió fa a penes un any. Però ja sabem que ell està en altres coses més elevades, 

principalment destruir, atacar i fer gala de la seua superioritat moral. Tranquil, no aspirem a 

estar al seu nivell.  

Dic açò perquè aquesta setmana hem tingut una nova mostra d’aquest desconeixement, 

barrejat amb l’obsessió per atacar un sector tradicional i nostre com és el taurí (tenim sis clubs 

taurins). Ja va passar amb la plaça portàtil, quan no van tindre miraments per recórrer a la 

demagògia per a buscar el titular fàcil, fent mal a la imatge de Vila-real. Ara ens diu que només 

donem suport als bous i abandonem la cultura. Una frase molt de l’estil Compromís per 

Compromís que no aporta res a la ciutat. Perquè és falsa, però també perquè té multitud de 

fòrums on mostrar la preocupació pel món cultural i no ha obert la boca: ni les comissions, ni el 

Pacte pel Renaixement ni el Ple, on prefereix dedicar-se a fer partidisme amb temes que no són 

competència local o ajuntar-se a la dreta del PP i Vox per a votar que no al pressupost. 

Que és fals ho diuen els fets: front als 1,5 milions d’euros que vam invertir en cultura i museus 

en 2020, vam gastar 27.000 euros en la plaça de bous, per la qual van passar vora 10.000 

persones, amb tots els protocols de prevenció sanitària. Durant la desescalada vam destinar més 

de 600.000 euros a activitats culturals, a través d’empreses locals. Per què, doncs, aquesta 

obsessió contra els bous? 

Però és que, a més, la portaveu de Compromís per Compromís hauria d’aclarir com vol que 

gastem diners en nova programació quan no tenim encara vigent el pressupost (eixe al qual han 

votat que no). I, si s’haguera molestat en preguntar, que per això cobra, sabria que el 

programador cultural està a punt d’adjudicar-se i que ja tenim en cartera projectes molt 

interessants amb segell de Vila-real, com una obra de Sergio Caballero, Vila-real en Dansa, Xarxa 

Teatre o Visitants, a més de llibres o exposicions, que, per cert, s’han mantingut obertes amb 

molt d’esforç, com Test, la de Llorens Bort o l’exposició de byZelig, que ha tingut repercussió 

internacional. 

Apostem per la cultura com els que més i continuarem invertint en la mesura que puguem. I 

apostem per la nostra gent, posant Vila-real primer. Treballem en un projecte per a Vila-real, 

per a tots i totes, no com alguns que només governen per als qui pensen com ells. Els diners 

públics són de tots i no els invertim per a imposar les nostres manies, interessos, gustos o 

obsessions. Altres, mentrestant, veuen una palla en els ulls dels altres i no són capaços de veure 

la biga en els seus. 


