
Un 2017 per a seguir avançant 

El final d’un any sempre és un bon moment per a mirar enrere. El 2016 ha sigut un any 

complicat, pràcticament en tots els àmbits. Pel que fa al local, a Vila-real hem hagut de fer 

front a situacions molt difícils, fent treball de boixets amb una economia sacsejada 

contínuament per sentències dels anys de govern del PP, un tractament dels residus que 

s’encareix any rere any i els efectes d’una decisió que reconeixem com a desencertada, que va 

ser la d’abaixar els impostos un 10% en 2014.  

El risc pel mal anomenat ‘urbanisme a cost zero’ del PP, que ens ha costat ja 16 milions en 

sentències i una amenaça de 231 milions en reserves d’aprofitament, penja sobre la ciutat com 

una espasa de Damocles, mentre les noves infraestructures i serveis de la ciutat sumen més i 

més despeses. Tot això, ens va portar a implantar un pla d’ajust que ha sigut difícil però que, 

amb molt d’esforç, ens està permetent posar al dia els pagaments als proveïdors. Açò ha sigut, 

de fet, el més dur de l’any que acaba: veure com els proveïdors, les nostres empreses locals 

que són la base i el motor de l’economia, no podien cobrar com toca. En el nostre ADN, ho 

hem dit moltes vegades, està pagar. Per això, hem fet i estem fent tots els possibles per 

reequilibrar els comptes i que les nostres xicotetes empreses no n’hagen de pagar les 

conseqüències. Amb aquesta filosofia, vam prendre la decisió d’actualitzar la contribució a 

l’any 2014; és a dir, al mateix punt que la vam deixar abans d’abaixar-la.  

En l’àmbit autonòmic, el 2016 ha sigut l’any en què hem pogut veure amb més claredat què ha 

suposat el canvi a la Generalitat. Sabem que es pot fer encara millor, que hi ha moltes coses 

que ajustar, però també coneixem la ruïna en què es van trobar la Generalitat fa només any i 

mig. Malgrat les carències que queden i que treballarem per pal·liar, aquest Consell ha complit 

com no ho va fer mai l’anterior amb els vila-realencs, amb decisions com el pagament del 

deute de la BUC, la creació pionera de bancs de llibres gratuïts, l’eliminació dels copagaments 

farmacèutic i social o posant de nou a l’agenda pública la construcció de la ronda Sud-oest, 

entre altres coses que demostren que el canvi ha arribat a la Comunitat Valenciana. 

Però en el final d’any, no volem només mirar enrere. Volem mirar, sempre, cap endavant. 

Perquè Vila-real és una ciutat que avança, que vol seguir consolidant el model d’oportunitats i 

per a les persones que, entre tots, estem embastant des de cinc anys. En pròxims dies 

aprovarem un pressupost que camina en aquesta línia: un pressupost per a reequilibrar els 

comptes, per a reforçar i fer més viable el model de ciutat, per a seguir creixent de la mà de les 

nostres empreses, les nostres entitats i, en definitiva, la societat, en un escenari nou que ens 

permet comptar tant amb la Generalitat com amb la Diputació. Amb els somnis de tots, 

seguirem fent gran la nostra ciutat, perquè sense somnis i il·lusions, no podrem avançar. Molt 

feliç any 2017 per a totes i totes.  


