DISCURS ACTE DE RECONEIXEMENT A LA SETMANA SANTA COM A
FESTA D’INTERÉS TURÍSTIC AUTONÒMIC. DISSABTE 9 D’ABRIL DE
2022. 21.30 HORES. PLAÇA MAJOR.

Bona nit, en primer lloc vull agrair al secretaria autonòmic de Turisme, qui en
nom i representació del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig,
ens farà entrega a la ciutat de Vila-real d’aquest títol de festa d’interés turístic
autonòmic per a la nostra Setmana Santa. La Generalitat Valenciana ens va
atorgar aquesta distinció en 2020, i com vostès molt bé saben, les dificultats i
restriccions sanitàries havien impedit aquesta entrega.
En 2019, la pluja ens va fer suspendre pràcticament tots els actes de la
nostra Setmana Santa a Vila-real, inclòs aquest magnífic Laqvima Vere; en
2020, el covid; i en 2021 també el covid va fer impossible celebrar la
Setmana Santa com és la nostra tradició. Quatre anys, per unes coses o
altres, sense la nostra Setmana Santa com nosaltres la vivíem, junts i en
germanor. Quatre anys sense Laqvima Vere tampoc.
Hui arreplegue jo amb molt d’honor la distinció de Festa d’Interés Turístic
Autonòmic per a la nostra Setmana Santa com a representant de la casa de
tot el nostre poble, Ca la Vila, l’Ajuntament de Vila-real.
La Setmana Santa de Vila-real, una de les més antigues de la província, és
el que avui és gràcies als vertaders protagonistes que són els homes i les
dones que han sabut, en el pas dels segles, adaptar a la realitat de cada
moment, amb absolut respecte i sensibilitat, el vertader missatge de fe i
esperança. Valors cristians que ens transmet la passió, mort i resurrecció del
Nostre Senyor Jesucrist.
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Per això aquesta distinció és per a tot un poble i qui tenim l’honor i
responsabilitat de representar-lo volem agrair-ho als vertaders protagonistes.
L’Ajuntament, en nom de tota la ciutat de Vila-real, lliurarà un reconeixement i
agraïment molt especial a:
La Junta Central de Setmana Santa, com a institució amb la qual, juntament
amb els representants de l’Església, treballem des de l’Ajuntament colze a
colze cada dia. Reconeixement que arreplegarà el seu president Pascual
Sanz, i que fem extensiu a tot el seu equip. També a tots els presidents, en
representació també dels seus equips que, amb esforç i treball, han fet gran
la nostra Setmana Santa.
La Junta Central de Setmana Santa organitza i coordina, en col·laboració
amb l’Ajuntament i la Regidoria de Turisme, però res seria possible sense les
nostres 10 confraries i germandats.
Per fi, després de 4 anys ens retrobem en el cor del nostre poble, la plaça
Major de Vila-real, custodiats per dos joies també turístiques, la nostra
basílica de Sant Pasqual, morada del nostre patró i el magnífic BIC, església
Major, església Arxiprestal Sant Jaume de Vila-real, creada des del mateix
moment de la nostra fundació com a poble pel Rei Jaume I i que, per tant,
complirà com a parròquia 750 anys en 2024, ho celebrarem junts i com es
mereix.
Per fi estem ací en un acte únic i singular, un més dels que s’han incorporat
en els últims anys a la preparació i celebració de la Setmana Santa a Vilareal.
• Peregrinació a Torrehermosa, poble de naixement del nostre patró, en
la Sang
• Pregó Musical, de l’Agrupació Musical Verge de Gràcia, la nostra
patrona
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• Trobada de Guàrdies Romanes, amb els judios de la Sang
• Processó infantil de la Confraria de Santa Maria Magdalena, de la
parròquia de Santa Isabel
• Processó del Silenci, amb la Confraria del Santíssim Crist de l’Hospital
• Els espectaculars passos de la Venerable Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y María Santísima de la Caridad, la de les dones
• Enguany, també el Via crucis infantil per la pau, a la basílica de Sant
Pasqual
Noves maneres d’expressar el sentiment, sumades a les celebracions
tradicionals.
Em deixe, per acabar les meues paraules, Laqvima Vere, projecte impulsat
des de 2013 pel nostre amic, company, regidor i vila-realenc per damunt de
tot Pasqual Batalla, que estic segur disfrutarà de l’espectacle des del cel, junt
als vila-realencs i vila-realenques que ja no estan ací entre nosaltres.
Gràcies per l’esforç de més de 200 persones que han treballat molt dur per a
emocionar-nos hui i llançar un missatge de pau, amor, fe i esperança, que
tanta falta ens fa sempre i en especial en aquests moments de pandèmies i
guerres que superarem.
Agraïment especial al seu creador i director, Alfredo Sanz, i al seu director
artístic, Pau Ayet,
I sempre agraïts a Porcelanosa, que va apostar pel projecte des del primer
dia. I enguany, a Facsa, a la Diputació de Castelló i a la Generalitat
Valenciana, ajudes totes que han sigut fonamentals per a poder recuperar,
després de 4 anys i en un moment de greus dificultats econòmiques, aquest
espectacle que a més a més enguany traspassarà fronteres en

la

retransmissió per distintes televisions i en especial per la televisió pública
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valenciana À Punt, el Dijous Sant a la 1.00 i el Divendres Sant a les 11.00
hores.
Abans d’acabar l’acte, farem un homenatge i crit de pau i esperança per la
guerra d’Ucraïna. Els demane que ens acompanyen.

Visca la Setmana Santa de Vila-real.
Visca la pau i l’esperança
Visca Vila-real.
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