L’any 2018 ens ha deixat una de les millors notícies que, com a alcalde de Vila-real, he pogut
donar mai: després d’anys de dificultats molt greus, les xifres de l’atur han caigut més de 10
punts a la nostra ciutat. Amb un 13% de desocupació, Vila-real s’ha situat, durant diversos
mesos i en el tancament de l’any, com la ciutat major de 40.000 habitants amb menys atur de
tota la Comunitat Valenciana, a dos punts de diferència de la segona. De les 6.200 persones
aturades que s’han arribat a registrar a la ciutat en els pitjors moments de la crisi, hem
aconseguit passar a 3.200, pràcticament la meitat.
Aquesta excel·lent notícia és el fruit de l’esforç i del treball de moltíssima gent. Dels
emprenedors de Vila-real, que mai no han tirat la tovallola davant les adversitats. Del teixit
industrial, potent i innovador, de la nostra terra. De les pimes, els xicotets negocis i comerços.
De les grans empreses, dels autònoms, dels treballadors i treballadores. En definitiva, d’una
societat inquieta, dinàmica i valenta que sap sobreposar-se a les dificultats i reinventar-se, com
ho van fer ja els nostres avantpassats en la reconversió de la nostra economia de base agrícola
a una altra amb la indústria ceràmica com a motor, quan les gelades de la segona meitat del
segle XX van fer malbé les collites.
La millora de les dades de l’atur és, per tant, el triomf de la societat i el teixit productiu de Vilareal. També de les polítiques d’incentius a la contractació, la formació i l’ocupació impulsades
per l’Ajuntament de Vila-real i la Generalitat Valenciana des de fa tres anys. Després d’una
primera legislatura en la qual la Generalitat i el Govern central, amb el Partit Popular al
capdavant, ens impedien contractar o posar en marxa programes propis d’ocupació -que ens
van portar a crear el pla pioner de beques municipals Vilabeca-, amb el Consell autonòmic
actual, presidit pel socialista Ximo Puig han arribat, per fi, polítiques actives de lluita contra
l’atur. Enguany, hem pogut invertir, amb fons europeus, autonòmics, estatals i municipals, més
de 4,5 milions d’euros en programes d’ocupació que ens han permès ajudar 400 famílies: joves
amb la seua primera oportunitat laboral, majors de 45 anys, persones amb titulació i d’altres
sense, col·lectius amb especials dificultats d’inserció... Programes que no només ofereixen una
oportunitat laboral, sinó que treballen la reconversió professional en nous nínxols laborals i
afavoreixen l’adquisició de competències socials, l’empoderament de les persones que hi
participen, per a ajudar-los a trobar noves feines en el futur i poder desenvolupar els seus
propis projectes de vida.
Però no caurem en la complaença; sabem que queda molt per fer. Tenim 3.200 raons per a no
defallir mai en aquesta lluita contra l’atur que vam iniciar en 2011 i en la qual, ara sí, comptem
amb la col·laboració de la Generalitat de Ximo Puig. 3.200 persones per les quals seguirem
treballant i impulsant nous plans d’ocupació i de formació que ens permeten, junts, no deixar
d’avançar.

