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Comissari principal cap de la Policia Local de Vila-real, inspector jefe de la 

Comisaría de Policía Nacional de Vila-real, mandos de la Guardia Civil de 

Borriana y de la Agrupación de Tráfico, mandos de la Policía de la Generalitat, 

jefe de la Policía Local de Teruel, director de Seguretat i Operacions del Villarreal 

CF, cap de la Inspecció Tècnica de Vehicles de Vila-real, regidors i regidores, 

membres dels cossos local i nacional de Policia de Vila-real, amics i amigues. 

Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos en un dia com hui.  

Un dia que, per a la nostra policia, per a tots nosaltres, és un dia important. 

Perquè poques coses hi ha més gratificants en esta vida que sentir el calor, el 

reconeixement i l’estima de la gent que t’envolta. Això és el que volem fer hui, en 

este acte: reconéixer la tasca que feu cada dia els nostres policies locals i 

traslladar-vos tota l’estima del vostre poble, l’estima de Vila-real. Som conscients 

del sacrifici, l’esforç i la dedicació que poseu cada dia per servir als vostres veïns 

i veïnes, moltes vegades més enllà de les vostres atribucions o les competències 

més estrictes. També de què no sempre heu sentit recompensat este esperit de 

servei que vos caracteritza.  

Sé perfectament, perquè ho he viscut també de molt a prop, que ser policia no 

és fàcil ni còmode. Que ningú és policia per un afany econòmic, sinó per una 

vocació de servei públic que vos acompanya des del primer moment que vestiu 

l’uniforme.  

Per això crec que hui, la festa de Sant Miquel, és un dia que va més enllà de lo 

simbòlic. És un ocasió per a dir-vos que Vila-real és una ciutat més segura, més 

tranquil·la i més feliç gràcies a la vostra feina. Més feliç, sí. Perquè, si seguim les 

teories del psicòleg Abrahan Maslow ja en la primera meitat del segle XX, per a 

escalar en la piràmide de la felicitat és fonamental, entre d’altres qüestions, 

sentir-nos segurs i saber-nos part d’una comunitat, d’un conjunt de relacions 

socials.  

Sou, doncs, un pilar fonamental per a construir una Vila-real millor i més feliç. La 

part de la societat que ens fa sentir protegits i l’instrument que assegura el 

compliment de les normes de convivència que hem pactat entre totes i tots per a 
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garantir una vida en comunitat tranquil·la i justa. Perquè una societat sense 

normes ni mecanismes per a garantir el seu compliment no podrà viure en pau. 

Per tot estos motius, gràcies. La ciutat de Vila-real està orgullosa de vosaltres. 

Hem viscut anys molt difícils i dolorosos. Una pandèmia durant la qual, a pesar 

de les dificultats d’una plantilla mermada, la nostra policia ha sabut estar a 

l’altura. I vos assegure que els vila-realencs i vila-realenques no ho oblidarem 

mai.   

Ara, sense pràcticament temps per a recuperar-nos, tornem a estar immersos en 

una crisi internacional que, arran la invasió russa d’Ucraïna, ja comença a fer 

sentir també el seu impacte en les relacions socials. I sé que tornareu a estar a 

l’altura. Fent patent eixa altra forma de fer policia que vos serveix de lema i vos 

caracteritza. Una policia de proximitat, mediadora. Una mà amiga en temps 

difícils per a garantir una convivència justa i en pau.   

Esta és la policia que volem per a la nova Vila-real del segle XXI que, junts i 

juntes, estem dissenyant. Una policia formada, competent, capdavantera, 

conciliadora i amiga.  

Per a això, ho sabem, fan falta sempre més recursos. Hem començat ja a donar 

passes importants per a dotar-vos dels recursos que mereixeu, amb la 

incorporació de 13 nous agents i tres inspectors, als que aprofite també per donar 

la benvinguda i que rebré oficialment en breu. Però sabem que no és suficient i 

no deixem de treballar per a cobrir les places que tenim encara pendents. Hem 

fet l’esforç, malgrat les dificultats econòmiques que patim i coneixeu, però la nova 

legislació en matèria de funció pública en la Comunitat Valenciana, la nova llei 

de coordinació de policies locals, la burocràcia i els llargs i farragosos processos 

selectius han fet impossible avançar més ràpid. 

Del que no podeu tindre cap tipus de dubte és que Vila-real està orgullosa de 

vosaltres. Orgullosa d’una Policia Local que marca la pauta i el camí que després 

molts altres cossos de seguretat local han seguit. La mediació policial, la unitat 

canina, la Unidipol que vetlla contra l’odi, el servei de vigilància amb drons... Fins 

a 21 unitats i departaments policials que treballeu cada dia perquè la nostra ciutat 
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siga reconeguda com un dels millors cossos municipals del nostre territori: 

l’Escola de Formació, les patrulles urbanes, els agents de barri, la unitat 

administrativa, el grup de protecció de personalitats, els dispositius especials en 

esdeveniments multitudinaris, com els partits del nostre Villarreal, el grup rural, 

les unitats d’atestats i de trànsit, l’educació viària, la Unitat de Resposta Policial, 

la unitat de control d’establiments, la unitat de vehicles abandonats, 

documentació, patrimoni, el Servigrac o el grup d’atenció especialitzada a les 

víctimes de la violència masclista.  

Tots vosaltres sou i demostreu cada dia una altra forma de fer policia; una forma 

més humana, més compromesa, pròxima i innovadora. Enhorabona, doncs, 

comissari principal, José Ramón Nieto, com a màxim exponent de tot l’equip.  

No puedo acabar estas palabras sin agradecer también la colaboración de otros 

cuerpos de seguridad y de emergencias con nuestra Policía Local. El Cuerpo 

Nacional de Policía, la Guardia Civil, Protección, Civil, el Consorcio de 

Bomberos, Policía Autonómica... La coordinación de todas vuestras fuerzas es 

fundamental para garantizar la paz y la convivencia.  Quiero referirme en 

concreto, por el trabajo de colaboración y coordinación diaria con el que 

trabajamos cada día, al Cuerpo Nacional de Policía. Me alegro y felicito a nuestra 

Policía Nacional y al Gobierno de España, al Ministerio del Interior, por su 

esfuerzo a la hora de cubrir plazas y dotarlas de estabilidad. (Recientemente, 

tuve la ocasión de recibir a 10 nuevos agentes nacionales, que se incorporan a 

una plantilla histórica de 101 policías). Inmejorable contenido. Nos falta el 

continente: la nueva comisaría de la Policía Nacional para la nueva Vila-real del 

siglo XXI. Estamos ultimando ya los trámites para su construcción y más pronto 

que tarde será por fin una realidad.  

También es fundamental la colaboración de nuestra Policía Local con nuestras 

entidades y la sociedad civil. Y así lo reconocemos siempre en este acto de San 

Miguel. Este año, nuestra Policía Local ha querido destacar especialmente la 

cooperación con el Villarreal CF, a través del director de Seguridad y Operativos, 

Manuel Casarrubio, en una tarea cada vez más difícil por las dimensiones 

internacionales que ha logrado nuestro club groguet y que tanto nos llenan de 
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orgullo. También al jefe de la Policía Nacional de Vila-real, Pedro Ortín, el jefe 

de la estación de la ITV, Eduardo Tirado, y el colegio de educación especial la 

Panderola. Reconocimientos a los que me sumo. Enhorabuena y gracias para 

estar siempre dispuestos a ayudarnos. 

Enhorabona també als altres premiats d’aquest acte: l’oficial Félix i l’agent 

Fortea, pels 25 anys de servei en la Policia Local, i els nostres policies jubilats: 

l’oficial Diago i els agents Maria Àngeles, Tàfol i Arnau. Felicitats.  

Hui, el dia de Sant Miquel, és un dia per a recordar també a aquells que, ara en 

cel, han contribuït també des del servei públic a fer la Policia Local de Vila-real. 

Totes i tots vosaltres sou l’exemple d’una vocació de servei i d’esta altra forma 

de fer policia que volem per a la nova Vila-real del segle XXI. Una Vila-real 

solidària i inclusiva, una Vila-real d’oportunitats per a tots i per a totes, sostenible 

i innovadora. Per a assolir tots estos reptes, per a seguir avançant, necessitem 

de la nostra Policia.  

Visca Sant Miquel! Visca la Policia Local de Vila-real!  Visca Vila-real! 

 


