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INICI DEL PLE 
 
Corporació municipal, presidenta de l’Associació de Filles de 
Maria del Rosari, Cristina Pesudo; presidenta de la Congregació 
de Filles de Maria Immaculada, Núria Bonet; president de la 
Comunitat de Regants, Pasqual Broch. Autoritats, honors i 
distincions de la ciutat. Senyores, senyors, molt bona vesprada i 
benvinguts a l’acte formal d’atorgament de les Medalles d’Or de 
la Ciutat. S’inicia la sessió.  
 
 

-------- DESPRÉS DELS PARLAMENTS DE PREMIATS------- 
 
 
SALUDA 
 
Corporació municipal, regidora de Relacions Institucionals, Noelia 

Samblás; entitats reconegudes esta nit amb la Medalla d’Or de la 

Ciutat; Fills Predilectes i adoptiu de la ciutat, Héctor Colonques, 

Dolores Cortés i mossèn Guillermo Sanchis; vicepresidenta de la 

Diputació, Patricia Puerta; diputat nacional Alberto Asarta; president 

de la Fundació Caixa Rural Vila-real, Enric Portalés; president de la 

Cooperativa Catòlica-Agrària, Juanjo Ortells; vicari episcopal de 

Pastoral i director de la Puríssima i el Rosari, mossèn Javier Aparici; 

president del Sindicat Central d’Aigües del Millars, Enrique Font; 

Medalles de la ciutat, entitats i associacions de Vila-real. Senyores i 

senyors. Molt bona vesprada a tots. 

 

Hui, per primera vegada en molt de temps, ens retrobem en un acte 

públic. I no puc començar aquestes paraules d’altra manera que amb  

un dolorós record a tots aquells que ens han deixat: més de 3 milions 

de persones en tot el món, 82 d’ells a la nostra ciutat, a Vila-real. Des 
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d’ací un record sincer i una abraçada fraterna a totes les famílies que 

ha colpejat la pandèmia de la pitjor manera. També a comerços, 

empreses, autònoms, que han patit les conseqüències d’aquesta crisi 

en els seus negocis i les seues vides. Treballem i seguirem treballant 

per a superar aquests durs embats de la covid-19 en la nostra ciutat, 

en l’esperança que ens dona la vacunació que, més prompte que tard, 

podrem tornar a una certa normalitat i, junts, tornar a renàixer.  

 

Els deia que hui, després de quatre mesos de severes restriccions per 

la contenció del virus, ens podem retrobar en una acte públic. I quina 

millor ocasió per a fer-ho que un homenatge a la nostra gent, a aquells 

que representen la nostra forma de ser al llarg de la història.  

 

La Medalla d’Or és el reconeixement més elevat que la ciutat, a través 

del seu Ajuntament, pot retre-li a les entitats i col·lectius que ens 

ajuden a fer, cada dia, una Vila-real millor. A aquells que configuren 

l’espill en el qual ens agrada mirar-nos. Però enguany, podem dir que 

ho és encara més. El virus que ens ha capgirat a tots la vida, ha fet 

que no es pogueren celebrar molts dels actes que els vila-realencs i 

vila-realenques compartim al llarg de l’any. Aquest acte mateixa el vam 

haver de suspendre quan ja ho teníem tot preparat, perquè la tercera 

onada de la pandèmia ens va colpejar amb duresa.   

 

Per això, el dia de hui adquireix un significat transcendent. Ens permet 

retrobar-nos en este espai, l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán 

Moner, perquè els col·lectius guardonats puguen exhibir els millors 

valors humans de la ciutat de Vila-real. Valors que ara són més 
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necessaris que mai, i que ens ajuden i ens ajudaran a renàixer i a 

superar, amb l’esforç de tots i totes, junts, els reptes que la pandèmia 

ens ha posat per davant a tot el món. 

 

Hui reconeixem el treball i l’entrega de la Congregació de Filles de 

Maria Immaculada, l’Associació de Filles de Maria del Rosari i la 

Comunitat de Regants de Vila-real. Tres entitats que, amb la seua 

llarga trajectòria i experiència, estan fermament arrelades en la història 

de la nostra ciutat. Són tres de les entitats més antigues del nostre 

poble, i si sumarem les edats de les tres juntes, ens donaria el saber 

acumulat de més de 600 anys d’història. 

 

ENTITATS MARIANES 

La Congregació de Filles de Maria Immaculada celebra els 265 anys 

d’història i l’Associació de Filles de Maria del Rosari va complir l’any 

passat dos segles. Tot i que ara em referiré individualment a 

cadascuna d’estes entitats, voldria començar centrant-me en aquelles 

coses que les uneixen. Perquè són moltes les coses que les uneixen. 

 

La principal, que les dues entitats tenen la seua raó de ser en la 

profunda advocació a la Mare de Déu que existeix a la nostra ciutat. 

Una fidelitat que mantenen ben viva, baix la direcció, també 

compartida, del vicari general de la diòcesi i rector de l’església 

Arxiprestal, mossèn Javier Aparici.  

 

Si miràrem la lluna esta nit, la imatge que ens oferiria seria molt 

diferent a si l’observàrem des d’un altre punt de la Terra, si haguérem 
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viatjat a un lloc molt llunyà. Però encara que la vérem de maneres 

distintes, encara que l’albiràrem des d’ací o des de milers de 

quilòmetres de distància, la lluna sempre seria la mateixa. I així és en 

el cas de les rosarieres i purissimeres, la lluna que miren és única: la 

nostra Mare de Déu.  

 

Són també dues entitats molt joves, a pesar de la seua llarga història, 

perquè ambdues se centren en el foment de l’amor a la Mare de Déu 

entre la joventut. I, sobretot, són dos congregacions cristianes 

tremendament vives i implicades amb la nostra ciutat. Entitats que 

impulsen la solidaritat, la germanor, la caritat i l’estima pel nostre poble 

i que prenen cura, com a camareres, dels nostres patrons: el Rosari 

amb la Mare de Déu de Gràcia i la Puríssima amb sant Pasqual. 

 

Seria impossible entendre la nostra història col·lectiva sense la 

Puríssima i el Rosari.  

 

CONGREGACIÓ FILLES MARIA IMMACULADA 

La Congregació de Filles de Maria Immaculada és l’entitat més antiga 

de quantes hui reben la Medalla d’Or de la Ciutat. Fundada en 1756, 

té el privilegi d’haver nascut en el convent i església del Rosari, hui 

convent i basílica de sant Pasqual. El lloc on va viure i morir el nostre 

sant patró, sant Pasqual. 

 

Representeu, a més, una devoció no sols arrelada a Vila-real sinó de 

manera generalitzada a tot al territori. Perquè la Immaculada és la 

patrona d’Espanya, però també la del nostre Ajuntament. Per això 
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celebrem cada any la Puríssima del Poble, en la qual vosaltres, com 

la resta d’entitats catòliques locals, teniu una paper essencial.   

 

A través de totes les vostres activitats i actes al llarg de l’any, esteu 

presents en molts moments de la vida dels vila-realencs i vila-

realenques, siguen xiquets o majors. I ha sigut així des de sempre. 

Resulta impressionant pensar com actes tan emblemàtics com la 

imposició de medalles ja se celebraven a Vila-real l’any 1899. 

 

La Velaeta, el campament d’estiu, que prompte complirà 50 anys, la 

cursa solidària, el Cor, l’edició de La Mensajera, l’altar que 

confeccioneu per al Corpus o l’exposició que organitzeu cada maig en 

el vostre saló social per festes de Sant Pasqual, al qual reteu també 

una especial cura i devoció com a camareres. Són només alguns 

exemples de la vostra activitat i presència en el dia a dia de Vila-real.  

 

Una activitat en la qual destaca el foment dels valors cristians entre la 

joventut, ajudant a construir una societat més justa i solidària. Una 

societat on ser purissimera és motiu d’orgull i una manera més 

d’enriquir el sentiment de ser vila-realenc.  

 

Aquest orgull l’exhibiu cada mes de desembre -fins i tot amb els 

condicionants que ens va imposar la pandèmia- en les vostres festes, 

de gran rellevància religiosa i cultural. Amb la missa Tota Pulchra de 

Miguel Alepuz com a principal emblema de la festa. I sempre baix la 

mirada misericordiosa de la imatge de la Puríssima esculpida pel 

nostre Fill Predilecte José Ortells en 1954. 
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Ella vos guia també en aquests temps d’incertesa, en els que 

representeu una llum d’esperança per a molts. Un pilar en el qual 

seguir confiant. Per això, durant els moments més complicats de la 

pandèmia, vos vau oferir de seguida per fer la vida un poc més fàcil 

als vostres veïns i veïnes, ajudant-los a fer la compra, anar a la 

farmàcia o simplement, parlar per telèfon perquè ningú se sentira sol. 

Heu encarnat durant tot este temps el valor de la solidaritat, l’adhesió 

a la necessitat dels altres. En definitiva, heu posat en pràctica els 

valors cristians, que ens ajuden a aconseguir una societat millor.  

 

Felicitacions a la presidenta de la Puríssima, Núria Bonet, i a totes les 

membres de la congregació, entre les quals vull adreçar-me de 

manera especial a la nostra Premi 20 de Febrer, Conchita Catalán.  

 

En un dia com hui, és important també recordar a les purissimeres de 

tots els temps que, des del cel, al costat de la nostra Mare de Déu, 

celebraran hui aquest reconeixement. Un deute històric de gratitud que 

el vostre poble teníem a vosaltres. Gràcies per la vostra contribució a 

Vila-real que, n’estic segur, es farà més i més gran cada dia. 

 

ASSOCIACIÓ FILLES DE MARIA DEL ROSARI 

La segona entitat per ordre d’antiguitat és l’Associació de Filles de 

Maria del Rosari, que va celebrar l’any passat els 200 anys d’història 

en nàixer en 1820 a l’Església Arxiprestal. Dos segles d’història i un 

important aniversari, en el qual des de l’Ajuntament no podíem deixar 

de col·laborar i així ho vam fer, com a mostra d’orgull i gratitud.  
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La vostra agenda anual està cada any plena d’activitats que ja formen 

part de les tradicions de Vila-real i de la nostra identitat. Una identitat 

en la qual les rosarieres heu deixat una positiva empremta de valors 

humans, cristians i socials.  

 

Dueu a terme importants accions de formació, que ens ajuden a 

créixer i evolucionar com a persones. Oferiu suport a aquells 

conciutadans que pateixen necessitats econòmiques i de salut. Una 

salut que, com s’ha demostrat enguany més que mai, és la veritable 

riquesa de les persones. Promoveu la devoció a la Mare de Déu del 

Rosari i fomenteu la germanor a través de totes les activitats juvenils 

o culturals que organitzeu per a tota Vila-real. Esteu, en definitiva, 

plenament implicades amb la nostra ciutat.  

 

El certamen literari, la missa de Tots Sants, el grup de danses, les 

Hojas de Rosa, la missa del Roser, el campament o l’himne de 

l’associació, obra de mossèn Benito Traver, a més del vostre treball 

com a camareres de la nostra patrona, la Mare de Déu de Gràcia, són 

alguns exemples del llegat que les rosarieres ens han deixat en els 

seus 200 anys d’història.  

 

Dos segles de treball en favor de Vila-real, que us fan mereixedores 

de la Medalla d’Or de la Ciutat. Així li ho reconeixem a la presidenta 

del Rosari, Cristina Pesudo, i també a la seua antecessora, Anna 

Eixea, en qui va recaure la commemoració dels dos segles d’història.  
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A totes dues i a totes les membres de l’associació, a les de hui i a les 

de sempre, enhorabona. Aquesta medalla d’or és també un 

reconeixement a tantes generacions de rosarieres que han escrit la 

història de l’associació. Segur que, des del cel, comparteixen amb la 

Mare de Déu l’alegria d’haver rebut per fi l’homenatge del seu poble.  

 

COMUNITAT REGANTS 

La tercera de les entitats que hui homenatgem és la més jove. Joventut 

en termes relatius, perquè atresora més de 150 anys d’història. 

Nascuda en 1870, la Comunitat de Regants ha arreplegat el saber i 

l’esforç acumulat de generacions i generacions de vila-realencs.  

 

Una entitat que és passat, present i futur de la nostra història. 

 

Passat, perquè la història de Vila-real sempre ha estat lligada al riu 

Millars. Este bé natural al voltant del qual ens va fundar el rei Jaume I 

en 1274, va marcar l’evolució i el creixement de la nostra ciutat des 

dels seus orígens, en oferir-nos la possibilitat de desenvolupar una 

potent agricultura de regadiu, i amb el pas dels segles, impulsar altres 

sectors econòmics. La pròpia Carta Pobla amb la qual el rei Jaume I 

ens constitueix com a poble estableix els drets i privilegis d’aquells 

primers pobladors per a l’ús de les aigües; privilegis que van ser 

confirmats successivament pels seus predecessors. Aquests drets 

especials, i la gestió que se n’ha fet d’ells al llarg de la història, són la 

base de la riquesa i el progrés de la nostra terra.  
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Amb la constitució de la Comunitat de Regants es va introduir a Vila-

real un innovador model de gestió i mediació d’eixe bé tan preuat que 

sempre ha sigut l’aigua del Millars. L’aigua, font i motor de vida, que 

calia cuidar i gestionar de manera adequada per a garantir el futur.   

 

I en això el paper del Sindicat de Regs ha estat clau. També amb 

importants obres hidràuliques que heu construït i gestionat i que han 

conformat la fisonomia de la nostra ciutat i del seu entorn, donant lloc 

a espais tan emblemàtics com l’Assut o la séquia.  

 

I és que sou passat, però també present. Perquè, com els vostres 

fundadors, continueu hui en dia duent a terme eixes importants 

tasques d’administració de les aigües de reg, de construcció 

d’infraestructures i de mediació entre particulars, col·lectius o 

institucions. Una mediació que és hui un model necessari i de plena 

vigència, un model de diàleg i convivència en el qual Vila-real és hui 

dia referent també en àmbits com la mediació policial o educativa.  

 

Els valors i la filosofia que encarneu estan hui dia més d’actualitat que 

mai. La sostenibilitat, que ens fa mantenir i no esgotar els recursos 

disponibles. La mediació, basada en la igualtat i imparcialitat. La 

innovació, buscant sempre les millors solucions tècniques i humanes i 

l’avanç de la societat i del sector agrari. Sector que és un dels motors 

econòmics de Vila-real i el primer que històricament ens va obrir les 

portes de l’exportació i va dur el nom de la nostra ciutat més enllà de 

les nostres fronteres. Sou, en definitiva, l’exponent més clar de la 

Ciutat de la Ciència i la Innovació que és Vila-real hui.  
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Per tots eixos motius, constatem que la Comunitat de Regants sou 

també futur, perquè el 150é aniversari no va fer sinó reforçar la 

voluntat de permanència i de seguir sent una peça clau de la ciutat.  

 

Per això, l’Ajuntament no ha dubtat mai a col·laborar amb vosaltres i 

treballar de la mà quan ha sigut necessari. I així ho fem també ara, 

ajudant-vos en la restauració i adaptació de l’edifici de la Comunitat. 

Un immoble emblemàtic, amb pintures de Joan Bosch al·legòriques 

del món de l’aigua i l’agricultura, de gran valor per a tota Vila-real, que 

recuperarem i posarem a disposició de la ciutadania. Datat en 1886, 

és tot un símbol del món agrícola  i de la identitat de Vila-real. I ara 

tenim una excel·lent oportunitat de millorar i adaptar el que és un dels 

millors salons socials del nostre entorn per a fer d’ell un ús cultural 

social, de trobada, formació i pedagogia. Tasques totes elles en les 

quals heu estat sempre fermament implicats.  

 

Enhorabona, Comunitat de Regants i en el vostre nom el president, 

Pascual Broch, per esta Medalla d’Or. Amb ella, la ciutat de Vila-real 

ret homenatge no només al sindicat de regs i a tots els que han 

conformat la seua història, sinó també a aquells esforçats llauradors 

que, com diu el nostre himne, van foradar les dures penyes per a fer 

eixir al sol les aigües. Un reconeixement, en definitiva, a la nostra 

essència llauradora.  

 

COMIAT 

De nou, les meues felicitacions i les de tota la ciutat a estes tres 

entitats centenàries que hui reben la Medalla d’Or de la Ciutat. 
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Gràcies per la vostra tasca. Amb el vostre exemple i compromís, 

durant segles, Vila-real és, cada dia, una ciutat un poc millor.  

 

Sou l’exponent més clar de la nostra evolució i del nostre progrés. 

L’exponent i la garantia de què sabem adaptar-nos als temps 

sense oblidar qui som i d’on venim; les nostres arrels, els nostres 

valors humans i les tradicions, que no són incompatibles, més bé 

al contrari, per a avançar junts.  

 

Del poble llaurador al poble industrial i llaurador. De la ciutat 

industrial i llauradora que hem sigut, a la ciutat amb cor de poble 

industrial, llauradora i de serveis, innovadora, inclusiva i 

sostenible en la que ja estem treballant.  

 

Entitats tan nostres, tant del nostre ADN com vosaltres, ens 

ajuden a què el cor de poble de la nostra ciutat no deixe mai de 

bategar i a mantenir ben fermes les arrels a la terra que ens ha 

vist nàixer.  

 

L’acte de hui suposa, doncs, donar compliment a un deute històric 

que la ciutat de Vila-real teníem amb tots vosaltres. I ho fem, com 

no podia ser d’altra manera, amb la unanimitat de tots els grups 

polítics que conformem l’Ajuntament. Si això ja és un valor per ell 

mateixa sempre, podeu estar encara més orgullosos perquè 

aquesta estima i reconeixement unànime l’heu aconseguit en una 
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corporació que té la major representació de partits de la nostra 

història, amb sis grups a l’Ajuntament. En temps de 

confrontacions com els que vivim, ser capaços d’aglutinar tot el 

món al vostre voltant dona compte de la vostra grandesa.  

 

I a tots vostès els agraïsc la seua presència en este acte. Un acte 

necessari perquè de justícia és reconèixer l’aportació de les 

nostres entitats a fer la Vila-real que tots volem. Perquè no podem 

deixar que la pandèmia ens arrabasse l’orgull de la nostra gent. I 

perquè, en definitiva, i ara que la covid-19 ens dóna un cert respir 

i la vacunació ens aporta una llum d’esperança per guanyar-li, 

definitivament, la batalla al virus, hem de recuperar a poc a poc, 

amb prudència i responsabilitat, l’activitat diària. Quina millor 

manera de fer-ho que amb el reconeixement a la nostra gent.  

 

Molt bona nit a tots i visca Vila-real.  

 

--TORNA A TAULA I TANCA LA SESSIÓ— 

Senyores, senyors, Medalles d’Or de la Ciutat, Fills 

Predilectes i Adoptiu. Corporació i autoritats presents en 

aquest acte. Gràcies per la seua assistència.  

Es tanca la sessió. 


