
PREMIS 20 DE FEBRER 2022 
AUDITORI MUNICIPAL MÚSIC RAFAEL BELTRAN MONER. 

DIUMENGE, 20 DE FEBRER DE 2022. 12.00 HORES 

1 

 

 

Reina de les festes i dames de la ciutat, fills predilectes i adoptius Héctor 

Colonques, Manuel Colonques i mossèn Guillermo Sanchis, diputades 

autonòmiques, honors i distincions de la ciutat, corporació municipal, senyores 

i senyors. Molt bon dia. 

 

Cada any, quan s’arriba a esta data, el 20 de febrer, la ciutat de Vila-real reviu 

un ambient molt especial, que ens agermana a totes i tots.  

 

D’una banda, és el moment del record als nostres orígens, a la nostra fundació 

per part del rei en Jaume, que tant ha marcat l’esdevenir històric d’este antic i 

meravellós racó al costat del riu Millars. Així ho hem recordat fa un moment, 

en els actes d’homenatge a la nostra Carta Pobla, a la que ha donat veu qui 

ha estat durant 35 anys el director del nostre conservatori Mestre Goterris, del 

que tant orgullosos ens sentim, Joaquín Nebot, president de la junta directiva 

i president d’honor. Un document amb 748 anys d’història que acredita el 

naixement de la nostra ciutat, el naixement d’aquella vila real establerta pel rei 

en Jaume a la marge dreta del Millars. Si mirem enrere, veiem vora vuit segles 

de camí compartit entre tots els vila-realencs i vila-realenques. Vuit segles de 

somnis i projectes, de desafiaments i de reptes, i sobretot vuit segles d’unió. 

 

Però a més d’aquella mirada al passat, quan arriba esta data és també moment 

d’una mirada al nostre present i al nostre futur, encarnats en totes aquelles 

persones i institucions guardonades hui. Premiats que són un clar exemple 

d’eixe caràcter vila-realenc totalment compromés amb el nostre poble, que 

contribueix a fer-lo més gran dia rere dia. Perquè tots ells representen a la 

nova Vila-real del segle XXI. Una Vila-real que es mou, renaix i avança de nou 

i que hem de construir junts, totes i tots..  
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Per això, quan arriba el 20 de febrer, el sentiment que reuneix tot eixe ambient 

especial del qual els parlava es resumeix en una paraula: orgull.  

 

Però no és un orgull arrogant i vanitós, que sols alimentaria l’ànima amb falses 

sensacions de superioritat que ens cegarien i que no es donarien cap fruit.  

 

Més bé al contrari. És un orgull sa. Que condensa l’amor per la nostra terra. 

La confiança en les nostres possibilitats. I l’admiració enfront de tots els 

nostres premiats, que encarnen els mèrits i capacitats de tot un poble. Orgull 

des de la necessària humilitat. 

 

En els últims dos anys, la nostra ciutat, com la resta del món, s’ha vist sotmesa 

a l’enorme repte de fer front a la pandèmia per la covid-19. I com sempre, hem 

fet front a este repte juntes i junts, intentant traure el millor de nosaltres mateixa 

com a poble i com a societat. Gràcies a tots i a totes per tota l’ajuda i 

comprensió. 

 

Per això, este any 2022, els Premis 20 de Febrer no es quedaran sols ací. El 

mes de maig, en el marc de les nostres festes patronals en honor a Sant 

Pasqual, volem concedir uns reconeixements especials. Uns Premis 20 de 

Febrer extraordinaris, que hem creat amb la unanimitat de tots els grups 

polítics per primera vegada, que dedicarem a retre homenatge a una ampla 

representació dels protagonistes que han estat a primera línia de batalla i que 

han fet possible que, hui, la lluita contra la pandèmia estiga més a prop de ser 

controlada. És necessari. Sé que a l’interior de cadascú de nosaltres, al nostre 

cor, els agraïm eixe esforç sobrehumà que han realitzat per bé de tots i totes 

nosaltres. Però, a més d’eixe agraïment sincer que tots tenim al nostre interior, 
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l’Ajuntament de Vila-real vol mostrar-ho també en un acte públic. En uns 

premis oficials que els incorporaran de ple dret a l’elenc d’honors i distincions 

de la ciutat, al costat de noms i col·lectius com els que ens han portat hui ací. 

 

Seran dies en què homenatjarem també a aquells als qui la pandèmia ha 

copejat d’una manera tràgica i irreversible. A les vora 100 víctimes mortals que 

la covid-19 ha deixat a la nostra ciutat. La cara més amarga d’este repte al que 

ens hem vist sotmesos. Un dolor que plasmarem també en l’escultura 

commemorativa que prepara l’escultor Manuel Martí Moreno per a recordar a 

tots aquells que ens han deixat per causa de la pandèmia. Homes i dones que 

mereixen tot el nostre respecte i reconeixement. Perquè el seu record, mai no 

s’apagarà als nostres cors. 

 

Això serà en maig. Però tornem a este 20 de febrer de 2022. Una data en què 

volem traslladar l’admiració de tot un poble als nostres sis guardonats. Perquè 

gràcies a elles i a ells, a les seues respectives tasques, veiem reforçat el nostre 

sentiment de comunitat i la nostra identitat com a poble.  

 

Uns premis que eduquen, que serveixen per a entendre millor què és hui Vila-

real i per què. Que ens ajuden a crear referents a imitar, per a garantir una 

ciutat que continue avançant i progressant, competitiva i cohesionada. 

 

 

FUNDACIÓ FLORS 

 

Més de mig segle d’història recorre les parets de la Fundació Flors, creada pel 

fill predilecte de Vila-real Juan Flors García. Un centre educatiu constituït amb 

caràcter benèfic-docent, perquè la falta de recursos econòmics no fora en 
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aquells moments un impediment per als xiquets i xiquetes del barri per a rebre 

una educació de qualitat. Un centre educatiu que va ser pioner a la nostra 

ciutat a finals dels anys 60. Una vocació d’avantguarda que manté plenament 

vigent, en àmbits com la innovació educativa, el gaming o la robòtica. 

 

De mantenir viva aquesta vocació pionera amb què va nàixer fa 53 anys 

s’encarrega el president actual, Silverio Pérez, i tot un col·lectiu de professorat 

i alumnat que treballen junts com una gran família. A tots ells, a la presidència, 

equip directiu, professorat, alumnat, pares i mares, els felicitem per la tasca 

que respectivament fan perquè continue ben viva la flama d’este centre humil 

però ambiciós, bolcat en oferir al barri i a la ciutat la millor oferta educativa. Un 

centre pioner en la implantació de la formació professional a la província al que 

devem molt i al qual tantes coses ens uneixen als vila-realencs i vila-

realenques. Fundació Flors va ser el segon centre d’FP que es va crear a la 

província de Castelló. 

 

Amb Fundació Flors i projectes innovadors com el concurs de robòtica escolar 

Vilabot, Vila-real segueix avançant en aspectes que ens omplin d’orgull i que 

han generat una marca importantíssima per a la nostra ciutat, com a Ciutat 

Educadora que som o també com a Ciutat de la Ciència i la Innovació. Una 

marca que vam ser la primera ciutat de la província a obtenir, que ostentem 

des de l’any 2011, revalidada dues vegades més, i que ens ha ajudat a 

assentar les bases d’aquesta nova Vila-real del segle XXI que no es conforma. 

Que avança i renaix front a les adversitats. Fent de la ciència i la innovació 

poderoses palanques de transformació econòmica, cultural i social. Perquè 

com deia Nelson Mandela, “l’educació és l’arma més poderosa per a canviar 

el món”.  
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La Fundació Flors du ja més de 50 anys canviant-lo. Els felicitem per eixa tasca 

i els desitgem que seguisquen fent-lo durant molts anys més. Tots n’eixirem 

guanyant. Sé molt bé del que els parle, doncs des de el primer dia que vaig 

jurar com alcalde de la nostra ciutat, vaig acceptar l’oferta de Silverio , seguint 

la voluntat de Juan Flors, de formar part del patronat. Compartim, des de la 

col·laboració permanent, les línies estratègiques de futur per a la nostra ciutat. 

 

Enhorabona i gràcies pel treball a tot el magnífic equip de Fundació Flors i als 

meus companys de Patronat (Enric Portalés-Caixa Rural; mossèn Juan 

Crisóstomo, José Francisco Pastor, María Ángeles Majó, Manuel Breva, 

Vicente Llop, Héctor Pérez). Enhorabona. 

 

 

 ASSOCIACIÓ COMARCAL DE POUS DE REG 

 

De l’educació i la inclusió social a la cura i gestió d’eixe tresor que és l’aigua, 

sense el qual res hauria sigut possible a Vila-real. Per a beure, per a la 

indústria, per als nostres tarongers als quals devem tot el que som. 

 

Tenim també molt que agrair-li a l’Associació Comarcal de Pous de Reg, pel 

seu importantíssim treball en pro de la nostra agricultura. Dècades d’esforç i 

de feina pel nostre camp i els nostres llauradors. Transformant el secà en 

regadiu amb la mirada posada més enllà del que podien vore els ulls a simple 

vista: l’aigua no sols es trobava corrents pel Millars, hi havia tot un món 

subterrani que calia fer aflorar a la superfície. És el caràcter pioner de la gent 

de la nostra terra, que busca oportunitats i treballa intensament per convertir-

les en realitats. Aquell esforçat llaurador que, com diu el nostre himne, obra 

del mestre Goterris i Francisco Moreno, foradà les dures penyes per fer eixir 
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al sol les aigües. Per cert, els anime a redescobrir la reordenació que la 

Regidoria de Cultura ha fet del Museu de la Ciutat Casa de Polo i a visitar 

l’exposició del mestre Goterris amb motiu dels 100 anys de la Marxa de la 

Ciutat, que ha comissariat Borja Muñoz amb la col·laboració de la Unió Musical 

La Lira. 

 

L’associació i tots els pous en ella representats van saber fer de la unió la seua 

principal força. Aconseguint avantatges econòmics i de rendiment per a tots 

els socis, i preservant i garantint eixe tresor que és l’aigua. Demostrant que 

quan les persones sumem esforços, els resultats es multipliquen. Com resa el 

proverbi etíop: “Quan les aranyes tixen juntes, poden nugar a un lleó”.  

 

A mesura que ha anat passant el temps, l’Associació Comarcal de Pous de 

Reg s’ha convertit en Vila-real en sinònim d’una agricultura moderna i 

adaptada als nous temps, que segueix buscant eixe benefici per al llaurador i 

per al medi ambient. Perquè l’un no s’entén sense l’altre.  

 

Més de 60 pous de reg i societats que donen testimoni de l’arrelament d’una 

entitat quasi centenària que ha hagut d’anar adaptant-se als temps, 

incorporant tecnologia de manera continua per a l’aprofitament d’un recurs tan 

preuat com l’aigua. Amb transformacions tan importants com la implantació del 

reg a degoteig, en la qual des de l’Ajuntament de Vila-real col·laborem també 

en projectes tan ambiciosos com la transformació de Pinella. Un projecte 

abanderat per una persona importantíssima en la gestió de l’aigua a la nostra 

terra, al que no puc deixar de mencionar i recordar en aquestes paraules: 

l’enyorat Enrique Font Jericó.  
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L’Associació Comarcal de Pous de Reg és, doncs, una peça fonamental en 

l’evolució del nostre territori. Des de l’Ajuntament els felicitem i animem al seu 

president, Vicente Colonques, a tot el seu equip i a tots els associats, a seguir 

treballant en pro de la nostra agricultura i a cuidar l’aigua. 

 

Una agricultura que ens recorda, a més, eixa dicotomia que a Vila-real ens fa 

únics. Perquè som poble i som ciutat. Una xicoteta ciutat, un gran poble. Un 

cor de poble en un cos de ciutat. Un poble lligat al camp, on sempre cuidarem 

i donarem suport a l’agricultura, un dels nostres grans motors econòmics que 

ens ha donat també ales per a convertir-nos en ciutat. Una ciutat ja de més de 

51.000 habitants que creix, moderna i innovadora, en molts sentits pionera, 

però on segueix bategant el cor d’este antic poble amb vora 750 anys 

d’història. I estem orgullosos d’haver aconseguit que poble i ciutat convisquen 

ací en perfecta harmonia. El poble de Vila-real vos agraeix públicament hui la 

vostra importantíssima contribució al nostre progrés. Lluitant contra els greus 

problemes que travessen els nostres llauradors i exigint ajudes i 

responsabilitat a les administracions responsables. Enhorabona. 

 

MANUEL RUBERT 

 

I del poble solidari, que educa, forma, el que cuida el recurs més preuat, 

l’aigua, per a regar els nostres tarongers, anem ara als qui, aprofitant tot això 

anterior, diversifica, innova, conscient de la lliçó de les gelades, de què és un 

gran risc ficar tots els ous a la mateixa cistella.  

 

La ceràmica encarna a la perfecció eixa dualitat poble-ciutat, les dues cares 

del nostre rostre vila-realenc. La terra pura del nostre territori, l’essència 

argilosa d’esta comarca, es transforma amb la nostra indústria en llocs de 
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treball, avanç tecnològic, innovació, exportació mundial. Des d’un xicotet racó 

fundat pel rei en Jaume, a un volum de negoci de milers de milions d’euros en 

el sector ceràmic espanyol. Gran part d’ell, instal·lat ací, a Vila-real. O als 

voltants, en els pobles veïns que conformen el clúster ceràmic espanyol, on 

s’instal·len moltes empreses ceràmiques i auxiliars liderades per la nostra 

gent, i on es produeix prop del 80% de la ceràmica de l’Estat espanyol. 

 

Ho sap bé el nostre premiat Manuel Rubert Andrés. Des dels seus diferents 

càrrecs a Natucer, on treballa juntament amb el seu cunyat, el vila-realenc 

Pepe Cantavella, Ascer i Cevisama, ell és també part del gran èxit de la 

indústria ceràmica vila-realenca i de la de tota la província. 

 

Manuel representa eixe empresariat emprenedor i visionari, que busca 

l’excel·lència avançant cada dia, en un sector clau en la creació de llocs de 

treball de la nostra ciutat i província. Inclús quan la pandèmia assestava un dur 

cop a l’economia, el sector ceràmic ha continuat sent eixe motor que no podia 

ni devia aturar el seu engranatge. Perquè calia seguir confiant. Deia Santa 

Clara que “és propi de la fe fer-nos humils en els successos feliços, i 

impassible en els revessos”. Front a eixos revessos, la confiança en el futur ha 

sigut sens dubte una senya d’identitat de la ciutat de Vila-real i de tots els 

homes i dones emprenedors que conformen el nostre teixit empresarial.  

 

En este sentit, en uns mesos està prevista per fi la cita de Cevisama, a 

València, una cita internacional de la que Manuel Rubert és l’actual president. 

Este estiu està previst de nou es puga celebrar este gran reencontre sectorial 

que és garantia de tecnologia, disseny i innovació, i gran aparador de la nostra 

ceràmica. 
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A Manuel l’hem de felicitar perquè, com la torxa olímpica, que mai no s’apaga 

i va avançant i continuant el seu camí baix el sol, la pluja o el vent, la ceràmica 

vila-realenca i provincial segueix avançant siguen les que siguen les 

condicions del voltant. I sempre, sempre, aconseguint brillar i il·luminar les 

vides de moltíssima gent.  

 

I és, sens dubte, esta capacitat i potència de la nostra indústria la que ha 

permès que Vila-real encadene 18 mesos consecutius com la ciutat amb més 

de 40.000 habitants que menys percentatge d’atur registra a la Comunitat 

Valenciana. Unes dades que ens situen com a referents en la lluita contra la 

desocupació a tot el nostre territori. Mèrit de la nostra indústria i dels nostres 

emprenedors. De persones com Manuel Rubert i un sector amb el qual 

l’Ajuntament està completament bolcat, a través de la Càtedra d’Innovació 

Ceràmica Ciutat de Vila-real de l’UJI i el seu catedràtic, Juan Carda, dels plans 

de reindustrialització en els quals portem invertits més de quatre milions 

d’euros o la reactivació, enguany, del clúster industrial de la innovació 

ceràmica, a la carretera d’Onda, paralitzat quasi 20 anys i que ens ompli 

d’esperança cap al futur desenvolupament industrial del segle XXI amb criteris 

clars de sostenibilitat i competitivitat. 

 

Enhorabona, Manuel, per la teua tasca al llarg de tots estos anys en defensa 

del nostre producte més internacional. Gràcies també perquè ens has ajudat 

a què estiga present en els nostres carrers. Perquè Manuel, sempre orgullós 

del nostre poble, ha col·laborat amb nosaltres en mobiliari públic, amb bancs 

de ceràmica al jardí de les Dominiques o cedint per a Vila-real una de les 

escultures de Trans-hitos de Cevisama, instal·lada al parc de la Maiorasga. 

Gràcies, Manolo, pel teu exemple. 
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I del poble solidari, que forma i educa, al que cuida d’un recurs escàs i el 

gestiona en sostenibilitat per a fer produir el camp, al que innova i ajuda al 

progrés a través de la indústria ceràmica, ens trobem ara en l’esport i la 

necessària igualtat. 

 

 

MÓNICA BENAVENT 

La nostra següent guardonada està vinculada a un altre emblema de Vila-real. 

L’esport. Parlem de Mónica Benavent, la nostra periodista esportiva, amb qui 

vivim totes les emocions del futbol.  

La seua trajectòria ha estat lligada primer als mitjans de comunicació locals i 

autonòmics, i ara als nacionals. Tot i volar cada vegada més alt, el seu cor 

segueix sent vila-realenc i continua estant vinculada a totes les tradicions de 

la nostra ciutat, com ho demostra cada anys en la cavalcada de reis de la 

Joventut Antoniana, celebracions de la nostra Puríssima i en tots aquells 

esdeveniments que la reclamen.  

Una dona que imprimeix el seu segell en cada retransmissió esportiva, 

aportant-li entusiasme, anàlisi, professionalitat i simpatia.  

Una dona familiar, propera, divertida. Que va ajudar a Enrique Benavent, son 

pare, el fotògraf byZeilig, a desenvolupar eixe magnífic projecte d’exposició 

fotogràfica i vídeo “Rostres després de la primera batalla”, sobre la covid-19 

en els pitjors moments i que vam poder gaudir i ens va emocionar al nostre 

recuperat Gran Casino, que va ser notícia nacional i internacional. 

Enhorabona, Enrique, i gràcies.  



PREMIS 20 DE FEBRER 2022 
AUDITORI MUNICIPAL MÚSIC RAFAEL BELTRAN MONER. 

DIUMENGE, 20 DE FEBRER DE 2022. 12.00 HORES 

11 

 

Tot i ser un sector periodístic tradicionalment més ocupat per homes, Mónica  

Benavent n’és el clar exemple que les barreres de gènere acaben caient quan 

se les colpeja amb claredat i contundència. Igual que a la nostra ciutat ja 

comptem amb un equip de futbol en primera divisió femenina, el Villarreal Club 

de Futbol femení, també tenim amb una gran professional dels mitjans de 

comunicació a l’elit del periodisme esportiu. Uns excel·lents exemples per a 

les noves generacions de xiquetes i xiquets de la nostra ciutat. No hi ha límits, 

és el missatge. Sense oblidar-nos que encara queda molt per fer.  

Este premi 20 de Febrer també reconeix la seua tasca perquè ,recordem, la 

nostra és també una Ciutat de la Salut i l’Esport. Perquè tenim un gran equip 

de futbol que és ambaixador de l’esport vila-realenc a tot el món, campió de 

l’Europa League la passada temporada, el nostre Villarreal CF, amb José 

Manuel Llaneza com a president que anem a reconéixer amb la Medalla d’Or 

de la Ciutat. Ànim, recupera’t prompte. Tenim més de 60 clubs esportius de 

diverses disciplines, esportistes olímpics com Yurema Requena, Sebastián 

Mora i Pau Torres, que a Tòquio 2020 ens van donar les millors alegries. Tenim 

una àmplia xarxa d’infraestructures esportives que hem triplicat en els últims 

10 anys, passant de 26.000 a 76.000 metres quadrats, amb cinc poliesportius, 

cinc piscines, tres d’elles cobertes, tres ciutats esportives amb 17 camps de 

futbol o espais naturals únics on practicar esport, com el Termet. Sense oblidar 

els 20 centres esportius privats amb els quals col·laborem en una aliança 

permanent des del nostre magnífic SME. 20.000 vila-realencs practiquen 

esport de manera habitual i això són dades històriques.  

Seguirem avançant i generant oportunitats. Ja treballem en el velòdrom i pista 

d’atlesime que completarà l’oferta i el lideratge únic de Vila-real.  
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L’esport és hui una nova senya d’identitat de la nostra ciutat, fonamental per a 

la nova Vila-real del segle XXI que estem construint junts, però també una 

nova oportunitat econòmica. No només com a oportunitat de qualitat de vida i 

de salut per a nosaltres: la indústria esportiva, el turisme esportiu... Aquest 

proper mes de maig celebrarem Turesport, la primera fira de la Comunitat 

Valenciana de turisme esportiu, en la nostra incomparable ermita de la Mare 

de Déu de Gràcia. 

Gràcies, Mònica, per ajudar-nos amb el teu treball en aquest apassionant 

viatge. 

 

MARIA VICTORIA PESET 

El periodisme està lligat a la paraula, com també ho està la vida de la nostra 

següent guardonada, l’escriptora Maria Victoria Peset.  

Vull remarcar l’exhaustiu treball de documentació que porta a terme la nostra 

escriptora a les seues obres, ja estiguen ambientades en meitat de l’Escòcia 

medieval, el desert del Marroc… les antigues parets d’un monestir… o la 

mateixa ciutat de Vila-real. Amb Maria Victoria estem sempre llestos per 

preparar les maletes, perquè mai no sabem on ens durà el proper vol impulsat 

per les ales de la seua imaginació. Deia l’escriptora Emily Dickinson que “per 

viatjar lluny, no hi ha millor nau que un llibre”.  

Siga l’escenari que siga, Maria Victoria aconsegueix traslladar-te a tots eixos 

racons en un viatge a través de les paraules, en el quals els lectors ens 

endinsem ràpidament en altres realitats perfectament recreades per l’autora. 

Un treball ric de construcció de trames, on el misteri sobrevola cada paràgraf. 

I amb personatges que destaquen pels seus valors humans, com ara l’amor 
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incondicional, el coratge, l’afany de supervivència. Valors que, en veure’ls 

reflectits a estos llibres, ens conforten i ens reconcilien amb el millor de l’ésser 

humà. Es pot dir a més que, d’alguna manera, en eixos personatges trobem 

també a la mateixa Maria Victòria, a la seua vessant més lluitadora i solidària, 

ja que ella mateixa contribueix també a fer este món un lloc millor amb la seua 

tasca humanitària amb la infància del Marroc. “La mesura de l’amor és l’amor 

sense mesura”, deia San Agustín. 

A més de la seua ingent tasca com a escriptora, Maria Victòria és també 

cofundadora de l’associació d’escriptors i escriptores vila-realenques Tirant lo 

Groc. Una aposta per la promoció de la cultura vila-realenca, pels autors i 

autores vila-realencs, que és sens dubte una gran contribució per a la nostra 

ciutat. Aportant valor a la nostra cultura, donant-li visibilitat, expandint-la. 

Donant a conéixer a escriptors i escriptores que tenen una de les més nobles 

professions: la d’ajudar a conéixer-nos un poc més a nosaltres mateixa, a la 

matèria i als somnis dels quals estem fets.  

No vull deixar passar l’ocasió de fer públic el meu agraïment i reconeixement 

al món de la cultura. Un sector que s’ha vist colpejat duríssimament durant 

esta pandèmia i al qual des de l’Ajuntament hem tractat sempre de recolzar. 

Confiem que, ara que la covid sembla que ens dona una treva, el món de la 

cultura local puga recuperar ràpidament tot el que hem perdut en estos anys. 

El nou projecte d’Institut d’Estudis Vila-realencs -IEV- que prompte 

presentarem ha de ser una excel·lent oportunitat per a potenciar i posar en 

valor el talent que tenim a Vila-real del món de les lletres i que compta en els 

últims anys amb un increment significatiu d’escriptors i escriptores que hem de 

treballar junts per a què siguen protagonistes també de la nova Vila-real del 

segle XXI.  Gràcies Tirant lo Groc. Gràcies, María Victoria. 
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PAULA MENERO 

I tanquem amb una guardonada a la que la ciutat de Vila-real també li agraeix 

moltíssim la seua tasca. La historiadora Paula Menero. Vivim en plena 

revolució tecnològica i també Vila-real ha d’estar ahí. 

A la seua completa trajectòria acadèmica se li uneix un treball fonamental en 

la divulgació de la història i les tradicions de la nostra ciutat.  

I és que, què seria el coneixement si no fora per a mostrar-ho al món? De què 

servirien les dades, els llibres, la investigació…si no les compartirem amb els 

nostres semblants? Per això, la seua és una llavor primordial per difondre i 

comprendre la nostra trajectòria i així, conéixer-nos millor a nosaltres mateixa 

com a poble i com a societat. Perquè en paraules de Ciceró: “No saber què ha 

ocorregut abans de nosaltres, és com ser eternament xiquets”. 

Paula ha experimentat tota classe de ferramentes per a fer eixa difusió: des 

d’accions presencials i xarrades, fins als mitjans de comunicació o les xarxes 

socials. Unes xarxes que tenen la capacitat de comunicar ràpidament i 

multiplicar intensament l’abast del missatge. Valorem especialment l’enginy de 

Paula per arribar a la gent jove, i també que esta nova manera de contar les 

coses té també valor en el camp del turisme, en atraure les mirades sobre la 

nostra ciutat. Amb Paula, la història i els seus personatges i personalitats més 

destacades ixen de baix de les capes de pols dels llibres i estan més vius que 

mai en ple segle XXI. Fent de les tecnologies una ferramenta útil per a difondre 

la nostra història, l’essència del nostre poble.  La tecnologia per a fer poble, al 

servei de Vila-real, Ciutat Educadora. 
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Amb els seus més de 10.000 seguidors en xarxes socials, ens ajuda a construir 

aquesta nova Vila-real del segle XXI apropant-la a tot tipus de públic i ajudant-

nos també a valorar el nostre patrimoni històric i etnològic. Empenyent-nos així 

adoptar mesures de protecció per a preservar-lo. Perquè puguem ser dignes 

hereus d’aquell llegat.  

Gràcies, Paula. Vas ser en 2017 una d’eixes prop de 200 joves que han passat 

pel nostre Ajuntament en programes d’ocupació. Vas ser innovadora i 

continues col·laborant amb el nostre poble per a cuidar-lo i estimar-lo. En 

moments en els quals assistim cada dia a notícies negatives sobre tecnologia 

i les xarxes socials, eres un clar exemple de que és bo o roïn. Depén de l’ús 

que se’n faça. La tecnologia i les xarxes socials poden ser molt positives. 

Enhorabona. 

 

COMIAT 

Com també volem ser dignes hereus i hereves d’aquell llegat atorgat pel rei 

Jaume I en la nostra Carta Pobla de fa 748 anys. Seguirem treballant dia a dia 

perquè aquella xicoteta vila regada pel Millars en el seu camí a la mar, continue 

sent digna representant d’aquells privilegis atorgats més de set segles arrere. 

Privilegis sobre els que ha anat construint-se i modelant-se la Vila-real 

avançada i moderna, innovadora, inclusiva i sostenible que tots portem en el 

cor. 

Solidària, que educa i forma com Fundació Flors 

Que continua treballant per l’agricultura i l’ús sostenible de l’aigua, com 

l’Associació Comarcal de Pous de Reg. 
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La ceràmica, on som els millors del món. Manolo Rubert 

Una nova font econòmica i de diversificació, amb l’esport i Mònica Benavent. 

Amb coneixement i cultura, amb escriptors com María Victoria Peset.  

Que aposta també per la tecnologia i les xarxes socials. Que innova des de la 

tradició, com Paula Menero. 

Esta és la nova Vila-real del segle XXI, la que no oblida d’on ve per a decidir 

on va. 

Moltes gràcies a tots els premiats i premiades d’esta edició dels premis 20 de 

Febrer 2022, perquè són motiu d’inspiració. Ells ens recorden que seguirem 

treballant dia a dia per fer avançar, tots junts Vila-real.  

Gràcies als sis grups polítics representants de Vila-real pel consens i les seues 

propostes: Unides Podem-Confluència d’Esquerres per Vila-real, Vox, 

Ciutadans, Compromís per Vila-real, Partit Popular i PSPV-PSOE). 

Moltes gràcies al personal de l’Auditori, a tots vostès per la seua atenció i a 

tots els que ens heu acompanyat en els actes de hui en el nostre dia gran. 

Visca Vila-real! 

 


