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SALUDA 
 
Reines de les festes, Carmen Rubert i Maria Carmona, regidora de Cultura, 

Rosario Royo, membres de la corporació, honors i distincions de la ciutat, 

entitats ciutadanes, veïns i veïnes, molt bona vesprada a tots.  

 

És un plaer poder estar ací amb tots vostés en esta entrega de Premis 20 de 

Febrer, ja que significa que, a poc a poc, la vida s’obri pas i anem tenint l’ocasió 

de retrobar-nos i de compartir moments tan especials com estos. Hem passat, 

i encara passem, moments molt complicats, que ens han fet traure tot l’esperit 

vila-realenc. Eixe que ens fa seguir confiant en el futur, en la nostra capacitat 

de fer front a l’adversitat, siga quina siga la dificultat a la qual ens enfrontem.  

 

No puc començar aquestes paraules més que amb un record, emotiu i sincer, 

a tots aquells que ja no estan amb nosaltres. Més de 3,3 milions de persones 

en tot el món. A Vila-real, 82 homes i dones, 82 famílies truncades i colpejades 

per la pitjor cara de la pandèmia. Davant la duresa de les xifres, les paraules 

mai no semblen suficients però les pronunciem amb l’esperança que el calor i 

la solidaritat dels nostres servisquen de consol en els moments més difícils.  

 

Des de l’Ajuntament, hem treballat i seguim fent-ho per plantar cara al virus i 

adaptar la nostra ciutat a les circumstàncies que ens ha anat imposant la 

pandèmia. No ho hem fet, ni molt menys, sols. Sense la col·laboració, la 

valentia i les capacitats de tots els nostres veïns i veïnes no hauria estat 

possible. Si hui estem ací, és gràcies a l’esforç de totes i de tots.  

 

Hem volgut esperar que la situació de la pandèmia ho permetera per organitzar 

este acte com cal. Per homenatjar com es mereixen els nostres premiats 
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d’enguany. L’Hostal Sant Joan, Pilar Cerisuelo Delás, Rosanna Cantavella 

Melchor, Pascual Falcó Sala ‘Saleta’, Manuel Usó Cheza ‘el Roget’ i Paula 

Pérez Luceño. Tots ells representen els grans valors del poble vila-realenc. La 

nostra capacitat de superació i resistència. El nostre cor de poble que batega 

en un cos de ciutat que avança. 

 

I si els Premis 20 de Febrer no vam poder lliurar-los en les seues dates 

naturals, al voltant de la fundació de la nostra ciutat, quina millor data per a fer-

ho que ara, en ple mes de maig, molt a prop del dia de sant Pasqual, el nostre 

patró. En el dia que, si tot fóra com prompte tornarà a ser, hauríem disparat 

els coets que donen inici a los nostres festes.  

 

HOSTAL SANT JOAN 

L’Hostal Sant Joan és tota una institució per a la nostra localitat. Un dels 

establiments més antics i amb més tradició de Vila-real.  

 

En temps tan complicats per a tots els sectors empresarials, i per a l’hostaleria 

i la restauració en particular, és moment de reivindicar la importància d’este 

establiment que, des de fa 75 anys, segueix al peu del canó.  

 

Són molts els valors que concentreu en l’Hostal Sant Joan. El valor d’una 

empresa familiar iniciada en 1946 pels avis Montiel i Victorino, acabats 

d’arribar de Vistabella. El valor de la transformació i la innovació continua que 

les successives generacions de la família Sancho Salvador han anat imprimint 

al negoci familiar, sense perdre mai l’essència. La contribució a la nostra ciutat, 

creant llocs de treball, economia i participant en les diferents iniciatives que 

hem anat promovent i consolidant en els últims anys per a fer de Vila-real una 

referència també en l’àmbit de la restauració i la gastronomia.  



PREMIS 20 DE FEBRER DE 2021 
DIVENDRES, 14 DE MAIG DE 2021. 19.30 HORES. 
AUDITORI MUNICIPAL MÚSIC RAFAEL BELTRÁN MONER 
 

3 

 

 

Tampoc no puc deixar de destacar el vostre esperit solidari i la vostra vocació 

de servei, col·laborant amb l’Ajuntament quan hem necessitat ajuda per a 

donar solució i sostre en situacions molt delicades, sempre amb serietat i 

discreció.  O la vostra implicació constant amb la vida sociocultural de Vila-

real, amb iniciatives com l’espectacular naixement que hem pogut veure cada 

any en l’Hostal Sant Joan. Un hostal que ha sigut, al llarg dels seus 75 anys 

d’història, centre de tertúlies, transaccions comercials, lloc per a partides de 

pilota i, sobretot, parada i refugi de molts d’aquells valents i esforçats 

treballadors que, procedents sobretot d’Andalusia, van deixar la seua terra per 

a construir-se un futur al nostre poble. I, amb això, van acabar configurant el 

Vila-real que som hui, convertint-se, generació rere generació, en vila-realencs 

i vila-realenques per dret propi.  

 

Però si tot això no fóra suficient, la mà de Montiel amb les postres o el tracte 

d’amic que presta Josep Pasqual a tots els que acudeixen al negoci familiar, 

ja serien mereixedors d’este i de tots els premis.  

 

Vos felicitem sincerament per esta llarga trajectòria, i per fer-nos sentir a tots 

com si estiguérem a casa. Pel vostre esperit treballador i positiu, que no ha 

defallit ni quan les coses s’han posat especialment difícils en l’últim any. Per 

mantenir viu el llegat de l’àvia Montiel i l’avi Victorino, sense deixar d’avançar 

amb noves propostes cada dia. En nom de tota la ciutat, gràcies i enhorabona. 

 

PILAR CERISUELO 

Parlem ara de la periodista, directora de televisió i creadora de formats 

televisius Pilar Cerisuelo. Una dona treballadora, amb una llarga trajectòria 

que t’ha fet assumir distintes funcions de responsabilitat en cadascun dels 
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mitjans on has estat, especialment en aquell en el qual et mous com peix en 

l’aigua: la televisió. Com ara mateixa, dirigint l’espai d’èxit “Cuatro al día”.  

 

Membre de l’Acadèmia de Televisió, la teua trajectòria professional revela una 

vocació comunicadora inquieta i compromesa, capaç d’adaptar-se a un món 

tan canviant i complicat hui dia com el de la comunicació i la informació. Un 

món que poc té a vore amb aquell que et va moure a fer les maletes per 

estudiar a Barcelona i tornar amb dos carreres i un màster, però que et segueix 

motivant i il·lusionant, contribuint tu també a moldejar els professionals de la 

informació del futur des de l’àmbit de la formació.  

 

Pilar representa l’excel·lència, que li ha fet llaurar-se un amplíssim camí 

professional a base de treball, treball… i més treball. I simbolitzes també els 

valors humans dels vila-realencs i vila-realenques. Eixos que fan que, tot i 

estar lluny de casa, continues portant la ciutat al cor, i buscant inspiració en 

aquells valors que et van marcar de xiqueta i adolescent.  

 

Valors amb els quals t’agrada retrobar-te sempre que pots i que t’han portat 

també a participar en activitats com el Pregó de Setmana Santa, quan el 2018 

la Junta Central et va escollir com a pregonera.  

 

Pilar, la ciutat està orgullosa de comptar amb una comunicadora de la teua 

magnitud. També ens alegrem d’haver pogut compartir el dia de hui amb tu, ja 

que sabem que per a la gent que viu fora de Vila-real ha sigut especialment 

complicat suportar tots estos mesos lluny de família i amics. Encara estem tots 

emocionats de recordar l’emotiva connexió amb el poble i la família que et van 

regalar els companys de Cuatro al Día quan els Nadals passats no vas poder 

reunir-te amb ta mare, Maria Pilar, i ton pare, Pascual. Una sorpresa que ens 
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revela que, a més d’una gran professional, ets una persona excepcional, molt 

volguda i apreciada pels teus companys. 

 

Sabem que la vostra tasca, la dels mitjans de comunicació, no ha sigut gens 

fàcil durant estos temps de pandèmia. Heu hagut d’estar dia a dia informant-

nos d’una de les situacions més complicades a les quals s’ha enfrontat la 

humanitat. La informació veraç ha sigut una ferramenta imprescindible en la 

lluita contra la pandèmia. Però no sols ens heu informat: heu posat en paraules 

el nostre dolor i tristesa, ens heu acompanyat en la nostra solitud, ens heu fet 

sentir units i més prop els uns dels altres, i donat el cas, heu sigut també els 

missatgers que ens heu dut l’esperança.  

 

Enhorabona  i gràcies, Pilar, per la teua tasca al llarg d’estos mesos. Gràcies 

també perquè, allà on has anat, no has oblidat mai les teues arrels. 

 

ROSANNA CANTAVELLA 

També sap molt de paraules la nostra següent premiada, la filòloga i 

catedràtica Rosanna Cantavella. Una figura imprescindible de la cultura vila-

realenca i de l’extraordinària pedrera d’acadèmics que tenim a la nostra ciutat. 

Investigadors i professors que, tal com la pròpia Rosanna va destacar en el 

vídeo que vam fer pel 20 de Febrer, donen una projecció internacional a la 

nostra ciutat.  

 

Tu mateixa atresores dècades d’una impressionant trajectòria a la investigació 

i la docència, especialment centrada en la literatura  medieval. Una ullada al 

teu currículum permet fer-se una idea de la vàlua de Rosanna Cantavella, de 

la importància que els teus estudis han adquirit en el món acadèmic i de la 

vasta producció investigadora i de publicacions especialitzades que fan de tu 



PREMIS 20 DE FEBRER DE 2021 
DIVENDRES, 14 DE MAIG DE 2021. 19.30 HORES. 
AUDITORI MUNICIPAL MÚSIC RAFAEL BELTRÁN MONER 
 

6 

 

una de les millors coneixedores i sense dubte de les més reputades, del nostre 

passat medieval en l’àmbit de les lletres. No citaré de nou tots el mèrits que et 

fan mereixedora d’este reconeixement, però permeteu-ne que en destaque 

només un: haver sigut nomenada membre vitalici de la Universitat de 

Cambridge. Una fita a l’abast de molt poca gent que dona compte de la 

rellevància internacional com a investigadora i docent que has arribat a assolir. 

 

Fa tres anys, Rosanna, ja vas viure un moment molt especial de les nostres 

festes fundacionals en ser l’encarregada de llegir la Carta Pobla. I enguany, el 

tornes a viure en este cas amb motiu dels Premis 20 de Febrer. Guardons que 

atorguem, precisament, amb motiu de la commemoració de la fundació de la 

ciutat, l’any 1274, pel rei Jaume I.  

 

Aquesta època, la de la nostra fundació, es especialment important per a les 

lletres valencianes; el segle d’or de la literatura catalana, amb noms com Isabel 

de Villena, Jaume Roig, Ausiàs March…, noms que tu coneixes millor que 

ningú i que, gràcies a la teua tasca i publicacions, ens has ajudat a descobrir i 

comprendre. I així, tot i els segles d’història que ens separen, podem seguir 

sentint-los referents de nosaltres els valencians, els vila-realencs.  

 

Amb aquesta tasca investigadora però sobretot amb una estima al nostre 

poble fora de tot dubte, eres una de les nostres grans ambaixadores fora de 

les nostres fronteres. Quan publiques un article o imparteixes una conferència, 

quan participes en entitats com la Reial Acadèmia de Bones Lletres de 

Barcelona, estàs representant Vila-real. Ho fas amb molt d’orgull. I per això, 

sé que este reconeixement, el de la teua gent, és un premi que t’arriba ben a 

dins del cor.  
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Per a nosaltres, Rosanna, és un orgull poder-te’l concedir i que, així, pugues 

seguir sent el referent que moltes vila-realenques i vila-realencs necessiten 

per a encarar els seus reptes professionals i acadèmics. Tu ets l’exemple de 

la capacitat, la constància i la humilitat amb les quals Vila-real ha fet front a tot 

tipus d’adversitats i n’ha aconseguit eixir sempre més forta. Un espill on ens 

agrada mirar-nos. Moltes gràcies i enhorabona.  

 

PASCUAL FALCÓ SALA, SALETA 

Grans ambaixadors també de Vila-real són els representants del món de 

l’esport. Persones com el nostre següent homenatjat, Pascual Falcó, Saleta, 

president del Club Ciclista Vila-real i ànima mater del Gran Premi Vila-real-

Morella de Ciclisme. Un dels clubs i de les curses més antigues d’Espanya.  

 

Demà mateixa, viurem la presentació d’una edició ben atípica del Gran Premi, 

la número 73, que ha hagut de prescindir de la imponent pujada a Morella a 

conseqüència de la pandèmia. Però esta circumstància no impedirà que, 

diumenge, l’espectacle del ciclisme torne a omplir els nostres carrers de 

l’esperit de superació que acompanya un esport d’especial arrelament a la 

nostra ciutat. Una afició que és, sens dubte, un dels pilars de la nostra marca 

com a Ciutat de l’Esport i la Salut que ens està posicionant cada vegada més 

i millor en el mapa del turisme esportiu del país.  

 

Pascual, són ja dècades pedalejant sense parar, que sols s’han detingut 

momentàniament l’any passat quan la pandèmia ens va obligar a quedar-nos 

a casa i va impedir celebrar, per dues vegades consecutives, una prova que 

és molt més que una cursa en bicicleta. És història viva del nostre poble, 

patrimoni de tots els amants de la bici a Vila-real, que són molts.  
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Una tradició i una afició que hem d’agrair-vos a vosaltres, al Club Ciclista Vila-

real, que des de l’any 1926 no heu deixat de pedalejar i de fer créixer una 

passió que ens ha donat noms per a l’orgull vila-realenc com els del campió 

Joan Baptista Llorens, Fill Predilecte de Vila-real, o, més recentment, el nostre 

olímpic i campió del Món Sebastián Mora, Medalla de Plata de la Ciutat. Amb 

ells, hem pogut veure per les nostres carreteres altres grans de la bicicleta com 

Federico Martín Bahamontes, Alejandro Valverde o Alberto Contador.  

 

Res de tot açò seria possible sense tu, Pascual. Hem d’agrair profundament 

la teua implicació i el teu esforç perquè esta carrera llegendària, símbol de la 

gran tradició ciclista de Vila-real, haja pogut ser de nou una realitat. 

 

Però Saleta és més que el Gran Premi Vila-real. És dedicació i treball per fer 

créixer l’afició ciclista de la ciutat, és el Trofeu Vila-real, és carretera i més 

carretera a les esquenes... Sobretot, és estima al nostre poble.  

 

Els ciclistes i els esportistes en general representeu l’optimisme, la capacitat 

de superació. Eixa manera d’afrontar les coses que, davant un nou repte, ens 

fa preguntar-nos: per què no? Un valor que defineix el caràcter de Vila-real, 

que al llarg de la seua història sempre ha mirat al futur amb determinació.  

 

Per tots estos motius, Pascual, moltes gràcies i enhorabona.  

 

MANUEL USÓ, EL ROGET 

Encara que estem en ple segle 21, és el final del segle 19 el que marca en 

bona part la vida del nostre següent premiat, Manuel Usó. Per eixa època, en 

1881, la teua àvia Mari Gràcia va obrir la carnisseria a la qual has dedicat la 

teua vida professional i per la qual el coneixen diverses generacions de vila-
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realencs i vila-realenques. Però també és per eixa època de finals del segle 19 

quan es crea l’Adoració Nocturna Espanyola, associació religiosa a la qual has 

dedicat gran part de la teua vida, contribuint així a què perdure esta llarga 

tradició, que ompli de lluminosa devoció la foscor de la nit.  

 

També és de finals del segle 19 el naixement d’una altra de les associacions 

a les quals has dedicat el teu temps, el teu fervor cristià i la teua voluntat 

d’ajuda als altres, Els Lluïsos. Tot un símbol de la nostra ciutat que el Roget 

va contribuir també en joventut a fer gran.  

 

La teua participació al llarg de totes estes dècades en entitats cristianes, 

cursets i activitats de transmissió dels valors religiosos als més joves és 

testimoni de la dedicació al nostre poble i a la fe catòlica que professes i et 

defineix. Una tradició cristiana que forma part intrínseca de la nostra tradició, 

la nostra història i la nostra idiosincràsia como poble. De la nostra manera 

d’estar en el món. 

 

Amb la teua carnisseria, Manuel, ens has alimentat el cos, però amb la teua 

vocació religiosa, ajudes a alimentar l’ànima de la ciutat.  

 

Una ciutat amb una ànima generosa, que obri el cor als altres, que és més 

humana gràcies a la solidaritat de persones com tu. També ostentes el valor 

de la humilitat, el mateix valor que caracteritzava al nostre patró, el frare 

franciscà sant Pasqual, a qui homenatjarem el dilluns en el seu dia gran. El 

valor de poder reconéixer les pròpies limitacions i de saber treballar units i amb 

col·laboració els uns amb els altres quan es tracta de buscar un bé comú.  
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Manuel, la pandèmia ha fet que moltes de les activitats en les quals tu estàs 

immers hagueren de trastocar-se. Però cal que estigues tranquil, perquè la 

flama immaterial de les tradicions i de la devoció continua sense apagar-se. 

Prompte aconseguirem també tornar a la normalitat i a l’activitat suspesa. 

 

Tinguem sempre present el que ens deia sant Francesc d’Assís: 

Tota la foscor del món no pot apagar la llum d’una sola vela 

 

Moltes gràcies per la teua generosa tasca durant tots estos anys.  

 

PAULA PÉREZ LUCEÑO 

La pandèmia ha colpejat el món sencer, a cadascú de nosaltres d’una forma o 

d’una altra. Però si algú ha conegut de ben a prop els detalls més durs i 

dramàtics d’esta realitat és el nostre sector sanitari. N’és un exemple perfecte 

d’açò la següent guardonada, la infermera Paula Pérez.  

 

En els pitjors moments, i després d’una baixa, et vas reincorporar al teu treball 

a l’Hospital de la Plana, per a fer front al gran desafiament al qual ens 

enfrontàvem. Disposada a ajudar en tot allò que fóra possible. 

 

No era la primera vegada que t’havies de posar-se la bata per a ajudar a fer 

front a una emergència sanitària. L’any 1978, la tragèdia del càmping de Los 

Alfaques ja va suposar per a la nostra homenatjada una duríssima prova foc.  

 

Paula, eres l’exemple de la generositat i l’altruisme dels veïns i veïnes de Vila-

real. Arrimar el muscle quan faça falta, on faça falta, per a qui faça falta. Però 

també la representació d’un sistema sanitari públic de qualitat i d’uns 

professionals extraordinaris que ens han oferit la millor versió d’ells mateixos, 
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quan tot semblava enfonsar-se al nostre voltant. Espere que no ens recordem 

d’ells només quan ens fan falta i, des d’ací, hui és també dia de reivindicar més 

inversió en la sanitat pública, en la ciència i la investigació. Perquè, no fer-ho 

costa vides. 

 

Paula és una vila-realenca nascuda a Ceuche, Càceres. Perquè per a ser vila-

realenc no fa falta nàixer ací. Tenim una ciutat acollidora i inclusiva, que 

converteix en fills i filles a tots aquells que l’estimen. I donem fe que tu, Paula, 

estime la teua ciutat, el nostre poble, amb tota l’ànima. Una dona fermament 

compromesa amb els drets humans i socials, i amb el benestar i la salut dels 

veïns i veïnes d’esta ciutat. Vila-real no seria la ciutat gran, oberta i dinàmica 

que és sense l’ajuda de tots els qui, com tu i la teua família, vau vindre a viure 

entre nosaltres. Amb esta distinció, també els estàs representant a tots ells.  

 

En nom de tota la ciutat hem de donar-te, Paula, un gràcies ben fort, escrit en 

majúscules i en lletres d’or. Un gràcies emocionat pel dolor, un gràcies 

il·luminat per l’esperança. Un gràcies per tots aquells han superat esta situació, 

però també per tots aquells que malauradament no ho han pogut fet. Veïns i 

veïnes de Vila-real, de tot el món, que sempre durem al cor. I que inclús 

perduda la batalla, van sentir els ànims i l’alé de vosaltres, dels professionals 

sanitaris.  

 

Sabem que d’açò també eixirem, amb la col·laboració de persones com Paula 

que mai no ens amollen la mà. Sou els nostres herois i heroïnes. I hui tota la 

ciutat et dóna l’enhorabona i les gràcies per la teua dedicació. 
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COMIAT 

Els premis de hui són premis a vila-realenques i vila-realencs que han donat 

el millor d’ells mateixa en les seues diverses facetes. Segur que no són els 

únics. Segur que tots tenim en el cap a molts altres homes i dones que 

mereixen també un reconeixement, però, com vostès entendran, no podríem 

donar-los a tots. Per això, en consens de tots els grups municipals i per 

unanimitat, ens toca decidir. I per això hem de veure els nostres guardonats 

de hui com a dignes representants de tots aquells que es poden sentir 

identificats amb vosaltres.  

 

Vos demanem també que feu extensiva esta distinció als vostres equips i als 

vostres familiars, sense els quals, coincidireu amb mi, hauria sigut impossible 

haver arribat on heu arribat. 

 

Distingim en tots vosaltres la vocació de servei públic, la dedicació als altres. 

Al món de l’hostaleria i la restauració, els mitjans de comunicació, la cultura, 

l’esport, la tradició i la devoció, la salut pública. És tot un orgull tindre persones 

tan brillants representant el nom de Vila-real allà on van.  

 

Clars exponents de les quatre marques de ciutat que ens guien en el nostre 

camí cap al futur: Paula i Saleta, ambaixadors de la Ciutat de la Salut i de 

l’Esport; Rosanna i Manuel, cadascú des del seu àmbit, transmetent els valors 

d’una Ciutat Educadora; Pilar, referent de la nostra marca de Ciutat de la 

Ciència i la Innovació en el marc d’un sector en constant evolució tecnològica. 

Com innovador ha sigut també al llarg de la seua història, l’Hostal Sant Joan, 

a trobem també emmarcat en l’aposta de Vila-real com a Ciutat de 

Congressos, Festivals i Esdeveniments. Quatre marques de ciutat, sis 

guardonats, que representen el millor del que som i del que volem ser. 
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Sou motiu d’inspiració per a tots nosaltres. I per això, sou els nostres premis 

20 de Febrer en l’any en què commemorem el 747 aniversari de la fundació 

de la ciutat. Al llarg d’estos més de set segles d’història, Vila-real ha passat 

per moments molt complicats. Guerres, gelades, pandèmies com la de 1918... 

Davant d’ells podíem haver-nos deixat dur pel pessimisme o el desànim, però 

sempre hem triat com a resposta la força, la determinació i l’optimisme. També 

açò ho passarem, amb l’esforç de tots i de totes. I seguirem escrivint nous 

capítols de superació al llarg de la nostra història.  

 

Junts, hem avançat i avancem d’un poble llaurador a una ciutat llauradora, 

industrial i de serveis, innovadora, inclusiva i sostenible. Una ciutat que no vol 

deixar d’escoltar els batecs del seu cor de poble. Sou persones i entitats com 

vosaltres, els nostres premiats de hui, els qui ho fan possible.  

 

Moltes gràcies senyores i senyors per la seua assistència, i enhorabona de 

nou als guardonats. Visca Vila-real! 


