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Regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela, membres de la Corporació 

Municipal de Vila-real, senyores i senyors.  

 

El de hui és un dia d’alegria per a tots els ací presents, especialment per a 

les 34 parelles que celebren amb este acte les seues noces d’or. 68 

persones que han fet del seu ferm compromís i la seua estima mútua el gran 

motor de les seues vides.  

 

Però a més, hui tenim doble motiu d’alegria. Després d’un llarg temps marcat 

per la pandèmia, per fi en 2021 estes parelles poden celebrar eixa gran cita 

que és el seu mig segle d’amor i de convivència. La celebració de hui és un 

senyal que, a poc a poc, a la nostra societat, les coses van millorant.   

 

Casats l’any 1970, vostés no van poder celebrar en 2020 eixa important cita 

dels seus cinquanta anys de matrimoni. La pandèmia va caure com una 

gerra d’aigua gelada sobre tots nosaltres, marcant les nostres vides d’una 

manera com no havíem vist mai, amb duresa i dolor. Per això no podem 

deixar de recordar i retre també homenatge en aquest acte a totes les 

víctimes, 3,7 milions al món, i amb un especial afecte de veïnatge als 82 vila-

realencs i vila-realenques que ja no estan entre nosaltres a causa d’aquest 

virus que tantes coses ens ha llevat durant aquest últim any. 

 

Una d’aquestes coses importants i necessàries en la vida de la qual ens ha 

privat la pandèmia ha sigut l’ocasió de celebrar. Eixa meravellosa paraula 

que tant defineix la nostra cultura mediterrània i que implica la realització d’un 

acte festiu per una ocasió que ho mereix. Siguen festes multitudinàries o 

celebracions personals i íntimes, com la commemoració d’una boda 
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realitzada fa 50 anys. Per això, el fet que hui puguem estar tots i totes ací, 

celebrant amb majúscules la importància de la seua llarga unió matrimonial, 

ens ha d’animar a seguir endavant i a saber apreciar els detalls i les coses 

importants de la vida.  

 

I no vull deixar de recordar que si ara tenim la sort de poder retrobar-nos i a 

poc a poc tornar a la normalitat després d’aquest parèntesi en les vides de 

tots i totes que ha suposat la pandèmia, és gràcies a l’esforç col·lectiu per 

complir les necessàries restriccions socials i mesures de prevenció 

sanitàries. També, per un procés de vacunació que ací a la Comunitat 

Valenciana s’està portant a terme amb molta eficiència, i un exemple és el 

nostre centre de vacunació, referent per a la comarca i pel qual ja han passat 

milers de persones per a ser immunitzades. 

 

Vull aprofitar també per a reconéixer i agrair la tasca de totes les persones 

que han recopilat les dades de totes les parelles que en 1970 celebraven les 

noces d’or, per a poder organitzar este acte un any després. Una 

demostració que, amb paciència i carinyo, totes les tasques acaben donant el 

seu fruit. Una demostració també que a Vila-real ens esforcem i treballem per 

mantenir sempre vives les nostres tradicions, sant i senyera de la nostra 

identitat. 

 

Sempre és un dia molt il·lusionant, com a alcalde i com a representant de 

tota la ciutat, contemplar el fort compromís dels matrimonis que celebren les 

seues noces d’or, i que són una excel·lent mostra de l’amor que es professen 

com a parella. 
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Per això, tots els matrimonis que estan ací, han sigut i són grans models per 

a tots els seus éssers estimats. Perquè totes les parelles de Vila-real que hui 

celebren les noces d’or són per a tots nosaltres un gran exemple. Un 

exemple de capacitat, de sacrifici i d’enteniment. Un model d’amor, d’esforç i 

de tolerància.  

 

Els puc dir a les 34 parelles homenatjades que les seues famílies, els seus 

amics i veïns, sens dubte, els admiren.  Perquè si fem els càlculs, tots vostés 

duen ja, més de 18.000 dies junts i juntes. Tot un rècord personal, que 

desperta l’admiració de tots els que els estimen. Especialment per als seus 

fills i néts, que estic segur són per a vostès el regal més gran que els ha fet la 

vida, i per a ells vostès son un espill en el qual mirar-se i un exemple d’amor 

incondicional. En una ciutat com Vila-real, amb cor de poble i que no oblida 

les seues arrels, la institució de la família és un pilar fonamental, un arbre 

que cap tempesta pot tombar i que ens dóna recer en els dies més durs.   

 

En els últims mesos, la seua capacitat de convivència i harmonia s’ha posat  

a prova amb un important repte. El confinament per la pandèmia. En l’any en 

què vostés havien de festejar els seus 50 anys de casats, es van haver de 

tancar a casa. Qui ens ho havia de dir, que eixe fet anava a marcar gran part 

del 2020.  

 

Però a la vista està, amb tots vostès ací presents en aquesta celebració de 

hui, que han superat eixa dura prova i que el seu matrimoni ha eixit més 

reforçat encara.  

 

Junts i juntes ho han aconseguit. Durant este temps, la seua convivència s’ha 

intensificat, però lluny de veure’s cansats l’un de l’altre, han estretit encara 
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més els seus llaços. Perquè, com en altres ocasions de la vida, esta era una 

prova que també havien de passar junts i juntes. I perquè l’amor és capaç de 

superar els reptes més durs de la vida.  

 

Potser aquest ha sigut el més recent, però en realitat vostés ja estaven 

acostumats a fer-se costat l’un a l’altre i a fer navegar junts el vaixell des de 

molt abans. I ja havien aprés, com se sol dir, “que mai la mar en calma ha fet 

expert a un mariner”. Si no que la vida és gaudir moments de tranquil·litat, i 

altres d’altes ones i tempestes que, finalment, tots vostés han anat superant 

com a bons capitans d’eixe vaixell.  

 

Al llarg d’este temps, no són sols vostés els que han crescut i han madurat, 

sinó també han vist canviar la societat que els envoltava. La seua ciutat, Vila-

real, les modes i els fets de l’època. Han sigut testimonis de la transformació 

d’un poble industrial i llaurador a una ciutat moderna, de serveis, que genera 

cada dia més oportunitats de futur, una Vila-real que avança.  

 

Ahir complia deu anys des que vaig tenir l’honor de jurar el meu càrrec com 

alcalde de Vila-real. Deu anys de moltes dificultats que havíem anat superant 

amb molt d’esforç i responsabilitat. I just en el moment en què començàvem 

a veure la llum després de la devastadora crisi de 2008, de nou tot es va 

capgirar, tot pates per amunt, per culpa d’un virus. A l’Ajuntament de Vila-

real, l’impacte de la pandèmia ha suposat quasi 4 milions d’euros imprevistos 

per a fer front a la crisi econòmica, social i sanitària, per tal d’estar al costat 

de les nostres empreses i autònoms, i perquè cap persona es quede enrere. 

Per ajudar a la nostra gent i la nostra economia. Però amb el treball i l’esforç 

de tots i totes, junts, superarem aquestes adversitats, seguint l’exemple de 

vida que ens donen vostés.  
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En 1970, quan es van casar, Vila-real era molt diferent de com es ara. En 

aquell temps teníem uns 35.000 habitants, que eixe any van viure algunes 

novetats. Per exemple, durant les festes de Sant Pasqual de 1970 es va 

inaugurar una font lluminosa a la plaça de Sant Pasqual, que segurament 

vostés van anar a veure.   

 

També es va inaugurar un nou temple a la ciutat, Santa Isabel, que potser 

amb el temps s’haja convertit en el temple al que vostès han acudit durant 

tots estos anys, en el seu barri, i en el qual han viscut emotives celebracions 

familiars.  

 

I per a les parelles més futboleres, eixe any, el Villarreal Club de Fútbol va 

ascendir a Segona Divisió. L’equip ha evolucionat al mateix temps que la 

nostra ciutat i els seus habitants. Ara, després de molts anys d’esforços, som 

campions d’Europa.  

 

Com tots vostès, que són autèntics campions que mereixen no sols eixa 

copa, sinó totes les que es puguen atorgar, per haver assolit un dels triomfs 

més gran: estimar-se, respectar-se, cuidar-se i acompanyar-se durant tota 

una vida.  

 

Perquè també vostès, com en el món del futbol, han anat jugat partit a partit, i 

han acabat guanyant l’encontre. Però en el futbol sempre es vol anar a més, i 

en la vida també. Així que estic ben segur que seguiran fent camí junts per 

tal d’assolir d’ací a una dècada el pròxim repte: les noces de diamant.  
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Ja saben com aconseguir-ho. Ho han estat fent durant 50 anys ja, dedicant-li 

tota la seua estima i també esforç per consolidar un projecte de vida junts. El 

material que, com una perfecta argamassa, els manté units després de 50 

anys. Un material igual de resistent que l’or amb el qual celebren este mig 

segle de relació.  

 

Han sabut treballar, i ho seguiran fent, amb respecte. Eixe és l’ingredient que 

aporta equilibri, i que fa que es tinga en consideració tot allò que diu, fa, o és, 

la nostra parella.   

 

Han jugat alguna vegada amb un puja i baixa a un parc? Quan hi ha dos 

participants, de vegades puja un costat, de vegades baixa un altre… Però el 

més complicat i desafiant, i alhora el més divertit, és tractar d’equilibrar les 

dues parts, intentant crear una perfecta línia recta. Un equilibri de forces. És 

el més complicat però realment ningú pot escapar a la diversió d’intentar 

trobar eixe exacte equilibri. Que és el que vostés han fet fins ara. 

 

Eixe amor i eixe respecte, han sigut claus de la seua relació. Una relació a la 

qual a més li han afegit altres factors que els fan millor parella, i millor 

persona. Sent forts, amb les arrels ben endinsades dins la terra. Agafant-se 

de la mà en els moments més complicats. I gaudint de cada moment feliç de 

la vida, que cal fomentar amb alegria i dedicació. Com molt bé saben els 

nostres llauradors, qui no sembra i no cuida, mai podrà arreplegar una bona 

collita. En el seu cas, vostés han aconseguit el millor fruit que la terra els 

podria donar perquè han sabut conrear-la durant 50 anys de matrimoni.   

 

Eixos són els ingredients de la seua relació. Eixos són els ingredients que 

tots veiem en vostés quan els mirem. Estem orgullosos que vila-realencs i 



HOMENATGE NOCES D’OR MATRIMONIALS 1970.  

DISSABTE 12 DE JUNY, AUDITORI MUNICIPAL, 12.00 HORES.  

 

7 

 

vila-realenques com els que estan hui ací, hagen sabut construir llargues 

històries d’amor com la seua. Això els fa a tots vostès més grans, però també 

a nosaltres, a tota la ciutat de Vila-real, ens fa engrandir. Perquè, sense 

importar on van nàixer, tots i totes ens han ajudat a fer més gran aquesta 

ciutat: els que són d’ací i aquells que han vingut a viure amb nosaltres des 

d’altres ciutats o pobles.  

 

Perquè trobem en la seua generació un espill en el qual ens mirem i un 

exemple de superació. Veiem unes persones de qui volem aprendre moltes 

coses, i volem embeure-nos de la seua saviesa i de la seua manera de fer 

les coses, i agrair-los tot el que ens han donat. Ara ens toca a nosaltres 

agafar el testimoni, conservar i millorar el seu llegat i pensar en els qui 

vindran. 

 

Conéixer i homenatjar a estes 34 parelles ens fa reflexionar sobre la 

grandesa de l’ànima humana, capaç d’amar fins a l’infinit. Realment, crec que 

és al que aspiren tots els éssers humans, tots els veïns i veïnes de Vila-real.  

 

Com diuen els versos del poeta Jaime Gil de Biedma:  

“Amor que tiene calidad de vida, 

amor sin exigencias de futuro,  

presente del pasado,  

amor más poderoso que la vida”. 

 

Vostés són un reflex d’aquest amor, i per això hui tota la ciutat de Vila-real 

els felicita. Per això, els desitgem que gaudisquen del dia de hui en 

companyia de tots els seus, dels fills i net, familiars i amics. I que seguisquen 

fent de la seua relació una gran història per a compartir amb tots nosaltres. 
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Una història que va començar fa cinc dècades i que, en el dia de hui, segueix 

escrivint nous capítols, amb lletres d’or inesborrable. 

 

Quan tots vostès en van casar, el nostre país estava a les portes de viure un 

dels canvis més importants de la nostra democràcia. Totes les generacions 

s’han enfrontat alguna vegada a les seues vides a alguna crisi. Vostès, en 

estos 50 anys, n’han superat quatre: la crisi del petroli de 1973, la 

reconversió industrial de 1993, la gran recessió econòmica de 2008 i, ara, la 

crisi del coronavirus. Crisis a les que, a bon segur, se sumaran altre 

dificultats personals que han hagut de travessar. Però amb estima, 

comprensió i amor, junts, les han superat totes. 

 

Ara és el moment de gaudir. Este és el motiu de l’homenatge que els retem 

hui. En nom de tota la ciutat, moltes felicitats i la nostra enhorabona. Són un 

exemple per a tots nosaltres.  

 

Moltes gràcies per la seua assistència i molt bon dia.  

 

 


