
Un any per a seguir avançant 

Vivim anys difícils i 2018 no ha estat diferent. A Vila-real, novament, hem hagut d’aplicar tota 

la nostra intel·ligència i capacitat de gestió per a fer front a les dificultats econòmiques en les 

que, encara set anys després, ens va col·locar la gestió del Partit Popular. Però, ara que, a 

l’entrada d’un any nou, fem la vista enrere, podem dir amb orgull que el balanç que ens deixa 

2018 és més que satisfactori. Sobretot, per una dada que ens fa sentir especial energia i il·lusió 

per a seguir treballant en la línia que vam encetar en 2011: quan tanquem l’any, el percentatge 

d’aturats a Vila-real se situa en un 13%, deu punts per baix del que hem arribat a patir en els 

anys més durs de la crisi. En concret, hem passat de 6.200 persones aturades a les 3.217 

actuals. 3.217 raons per a seguir treballant sense descans per oferir noves oportunitats als vila-

realencs i les vila-realenques. 

Arribar a aquestes xifres no és fruit de la casualitat, sinó el resultat del treball de molta gent; 

d’un societat dinàmica i inquieta, innovadora i valenta. Els més de 4,5 milions d’euros en fons 

autonòmics per a plans d’ocupació, amb més de 400 beneficiaris a través de programes de 

contractació directa, tallers d’ocupació i escoles taller, són, estem segurs, un altre ingredient 

fonamental en la recepta que ens ha portat a ser la ciutat major de 40.000 habitants amb 

menys atur de tota la Comunitat Valenciana.  

Això, a més, s’ha aconseguit en un conjuntura especialment complicada: amb un pressupost 

prorrogat fins al mes de juny a conseqüència de l’arribada de resolucions dels jurats 

d’expropiació per conflictes encara de l’època del PP; nou milions d’euros que hem hagut de 

pagar d’aquells anys entre expropiacions i convenis com el del jardí de les dominiques, en el 

qual hem obtingut un important estalvi de dos milions d’euros que hem d’agrair novament a la 

generositat de la comunitat de religioses; també amb l’aplicació d’una nova llei de contractes 

que només ha suposat que més traves a la gestió municipal.  

A pesar de tot, hem reduït l’atur, hem consolidat la nostra aliança amb la societat i el nostre 

model de ciutat basat en l’empresa local; hem aconseguit fons històrics de la Generalitat i 

Europa per a la millora dels nostres polígons i el patrimoni, amb el projecte del Gran Casino i la 

Tagoba com a referents. També hem pogut iniciar la nova seu comarcal de la Creu Roja; tenim 

per fi licitada la ronda Sud-oest; i hem posat en marxa, per primera vegada en la història, un 

projecte pilot de bus urbà amb dues línies completament gratuïtes, entre moltes altres coses. 

Queda molt per fer, i amb aquest esperit encarem 2019. Convençuts que aquest és el model 

de ciutat que Vila-real necessita per a seguir avançant, generant oportunitats al voltant de les 

nostres marques: Ciutat de la Ciència i la Innovació, Ciutat de la Salut i de l’Esport, Ciutat de 

Festivals, Congressos i Esdeveniments, i Ciutat Educadora. Un model viable, il·lusionant i de 

futur. 

 


