
Un 9 d’Octubre per a renàixer 

A penes unes dècades abans de fundar Vila-real, el 9 d’octubre de 1238, Jaume 

I, el rei Conqueridor, entrava a la ciutat de València. Aquesta data simbolitza el 

germen de la conformació del nostre territori. Una data simbòlica en la que els 

valencians i les valencianes, els vila-realencs i les vila-realenques, celebrem qui 

som, d’on venim i on volem anar, junts. Més encara després d’una pandèmia 

dolorosa i duríssima, que ens ha posat al límit i ha evidenciat la importància de 

la solidaritat, la cooperació entre nosaltres i amb el món, per a fer front al virus i 

eixir endavant.  

Perquè sí, després d’any i mig de lluita, i encara que no podem abaixar la guàrdia, 

podem dir que hem reeixit en la lluita contra la covid. Ho hem fet junts i juntes, 

gràcies sobretot a l’excel·lent qualitat humana i professional del nostre sistema 

sanitari i, en particular, dels equips de vacunació que, de manera molt encertada, 

reben enguany l’Alta Distinció de la Generalitat. Un procés d’immunització 

generalitzada que ens permet encarar aquesta data simbòlica del 9 d’Octubre 

des d’unes condicions de “normalitat” llargament enyorades i en el qual 

l’Ajuntament de Vila-real tenim l’orgull d’haver pogut col·laborar de manera 

directa, a través de l’habilitació d’un espai de vacunació massiva comarcal al 

Centre de Congressos, Fires i Trobades i, de manera temporal durant l’estiu, als 

baixos de l’Estadi de la Ceràmica, gràcies també a la col·laboració del Villarreal 

CF. Prop de 85.000 vacunes inoculades, tant de primera com de segona dosi -

43.351 pautes completes d’immunització- des dels espais de vacunació massiva 

de Vila-real. Més de 7,5 milions d’injeccions contra la covid administrades en els 

133 punts de vacunació i en els diferents centres sanitaris de tota la Comunitat 

Valenciana que ens situen com un dels territoris més avançats en la lluita contra 

el virus, amb un 90% de la població amb almenys una dosi de la vacuna i un 

87,6% amb la pauta completa.  

Amb aquestes dades d’immunització, tot coincidint amb la data en què 

commemorem el nostre naixement com a poble, el País Valencià renaix. Amb 

prudència i serenitat. Des de la responsabilitat individual i col·lectiva, sense 

perdre mai de vista que el virus està ací. Però amb el convenciment que, junts, 

podem fer front a les pitjors adversitats i tornar a avançar de nou, fent de la nostra 

una terra solidària, viva, emprenedora; una terra oberta de gent honrada i 



treballadora que, en les pitjors circumstàncies, vol seguir caminant unida. Tots a 

una veu, ara més que mai.  

Amb l’orgull de ser valencians i valencianes i orgullosos de la nostra gent, en 

particular d’aquells que porten el nom del nostre poble pel món recollint un èxit 

darrere l’altre. A Vila-real tenim la sort de comptar amb molts veïns i moltes 

veïnes de trajectòries exemplars que ens omplin el pit d’orgull. Alguns d’ells han 

obtingut el reconeixement institucional de la Generalitat, com van ser Quique o 

Paula Bonet, els anys 2017 i 2018, respectivament -ambdós premis 20 de Febrer 

de la ciutat-, o l’any 2013 els germans Manuel i Héctor Colonques, juntament 

amb José Soriano, Fills Predilectes de Vila-real, amb l’Alta Distinció de la 

Generalitat.  

Enguany, tenim l’honor de contar entre els reconeguts per la Generalitat amb un 

altre vila-realenc de qui ens sentim particularment orgullosos: Pau Torres. El 

jugador groguet que ens ha fet somniar i que, juntament amb els seus companys 

al Villarreal CF i a la Selecció espanyola, ens ha portat a la ciutat el primer títol 

del nostre club i ni més ni menys que la primera medalla olímpica. Des d’ací, la 

meua més sincera enhorabona. 

Amb persones com ell, però també amb tantíssimes altres que no arriben a 

projectar-se en l’esfera pública, seguim fent gran aquesta terra. Feliç 9 d’Octubre. 
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