
Avancem, junt i juntes, cap a la nova Vila-real del segle XXI 

En l’any 1859, el científic naturalista Charles Darwin escrivia una obra cabdal per a entendre 

l’evolució humana, ‘L’origen de les espècies’. En ella, el britànic assegurava que “no sobreviu ni 

el més fort ni el més intel·ligent, sinó aquell que és més capaç d’adaptar-se als canvis”. Aquesta 

reflexió, evolucionada en un concepte molt de moda hui dia, el de resiliència, és una de les lliçons 

més interessants que ens deixa el 2022: a pesar de totes les crisis i de tots els problemes, quan 

hi ha capacitat, tenacitat, esforç i il·lusions compartides, som capaços de superar qualsevol 

adversitat. Que, malgrat les dificultats, treballant junts i juntes, Vila-real avança, la província de 

Castelló avança.  

No vaig a amagar que el 2022 ha sigut un any particularment difícil, tant des de l’àmbit personal 

com en la gestió municipal. Superada la covid-19 i mitigat el seu impacte en el nostre teixit 

productiu -amb molt d’esforç i més de cinc milions d’euros invertits-, quan pensàvem que el 

pitjor ja havia passat, la invasió russa d’Ucraïna ens colpeja de nou per a atacar-nos allà on més 

mal pot fer: els subministraments. Ofegant la nostra economia amb un assetjament en tota regla 

que ens ha triplicat la factura energètica, ha inflat els preus de manera desproporcionada i 

amenaça la supervivència del nostre motor vital, la indústria ceràmica.  

Afortunadament, a diferència de les altres crisis que hem hagut de superar recentment, ara 

comptem amb uns Govern central i autonòmic sensibles, que es preocupen i s’ocupen dels més 

vulnerables. De les famílies, dels treballadors, dels autònoms, del nostre sector primari... També 

de la nostra ceràmica, que acaba de rebre el compromís de Moncloa d’injectar 450 milions 

d’euros d’ajudes directes, a més d’altres mesures per a pal·liar els efectes de l’increment dels 

costos energètics en la indústria gasintensiva, com línies de finançament molt interessants fins 

arribar a 950 milions. Pot ser no siga suficient, i seguirem reivindicant el suport que la nostra 

ceràmica, que mai ha demanat res, necessita per a seguir sent el motor de la nostra terra, 

generador de riquesa i de llocs de treball. Però és, això sí, un reflex del compromís ferm amb la 

nostra indústria que devem reconéixer i agrair. Perquè sense ceràmica no existiria la província 

de Castelló tal i com la coneixem. I sense ceràmica, no hi pot haver tampoc futur.  

En l’Ajuntament, els efectes de la crisi d’Ucraïna s’han fet sentir de forma brutal en una factura 

energètica triplicada de més de tres milions que ofega els comptes municipals, licitacions 

desertes, encariment dels contractes... Però, a diferència d’altres pobles i ciutats, a Vila-real la 

crisi d’Ucraïna ve a sumar-se a les altres dues crisis que gestionem, amb molt d’esforç, fruit de 

l’herència que ens va deixar el Partit Popular: els empastres urbanístics, que ens han suposat ja 

pagar més de 33 milions d’euros des de 2011 i que encara a dia de hui ens han bloquejat el 

pressupost i obligat a prorrogar-lo, i la crisi del deute heretat del PP, amb aquell préstec milionari 

de 20 milions d’euros pel qual acabarem pagant 28 milions en 2026 i que ens ha convertit en la 

ciutat amb major deute del nostre entorn.  

A pesar de tot, de la gestió de les crisis del passat, la covid-19 i la crisi d’Ucraïna, en aquest 2022 

la ciutat de Vila-real no ha deixat d’avançar. El nostre cor de poble batega cada vegada amb més 

intensitat, fent gran el nostre orgull vila-realenc de la mà de les nostres entitats i de la nostra 

gent, reforçant les nostres tradicions, la cultura i allò que ens fa únics. El nostre cos de ciutat, 

per part seua, es va fent cada vegada més fort, guanyant múscul, perspectives i oportunitats per 

a tots i per a totes. Tanquem l’any 2022, de nou, com la ciutat major de 40.000 habitants amb 

menys atur de la Comunitat, després d’haver destinat en els últims cinc anys prop de 12 milions 

d’euros en plans d’ocupació que han beneficiat quasi un miler de persones. Estem a punt de 

reinaugurar un Estadi de la Ceràmica que suposarà una transformació sense precedents per a la 



nostra trama urbana. Celebrarem els 100 anys d’il·lusions compartides que ens ha regalat el 

Villarreal CF i el mig segle d’una empresa, Porcelanosa, emblema de l’evolució econòmica que 

ha transformat la nostra ciutat i la nostra província. Dos motius de celebració excepcionals pel 

que signifiquen de mirar al futur sense oblidar mai d’on venim.  

Ens hem dotat, per primera vegada, d’una estratègia de ciutat compartida i consensuada amb 

tota la ciutadania: l’agenda urbana amb la que, fent gala de l’aliança amb la societat que ens 

caracteritza i ens identifica, seguim dissenyant junts i juntes la nova Vila-real del segle XXI. Una 

Vila-real que serà més solidària i més inclusiva, amb més oportunitats per a tots i per a totes, 

més sostenible i més innovadora. La nova Vila-real del segle XXI de la que tots i cadascun dels 

vila-realencs ens sentim profundament orgullosos. 

Una ciutat que és i vol ser més Europa. Conscients de l’oportunitat que els fons europeus obrin 

davant nostre i que no anem a desaprofitar, sense deixar mai la responsabilitat i la prudència 

que ens han caracteritzat sempre. Amb les coses i les prioritats clares: les persones. I amb aquest 

convenciment hem decidit renunciar a obres i inversions, algunes de les quals ens feien especial 

il·lusió, per a concentrar els esforços i els escassos recursos que tenim en allò que de veritat 

importat, que no és altra cosa que garantir que ningú es quede arrere, prestar a la ciutadania el 

millor servei públic possible i que tots i cadascun dels vila-realencs i vila-realenques tinguen les 

necessitats cobertes, sobretot en una conjuntura que s’espera molt complicada. 

Amb les prioritats clares, de la mà de la societat i amb l’ajuda d’altres administracions -Govern, 

Generalitat, Diputació, Europa-, no tinc dubte que Vila-real seguirà demostrant una capacitat 

d’adaptació als canvis extraordinària. Una resiliència que ens ha fet més forts i més intel·ligents 

per a superar adversitats al llarg de la història i que també ara ho farà. Malgrat les dificultats, a 

pesar de la gestió de les crisis del passat i del present, Vila-real avança. 

 

 

 

 

 

 

 


