La nova Vila-real del segle XXI
L’Anuari de COPE Castellón ens proporciona sempre l’oportunitat de reflexionar sobre l’any que
deixem arrere i els reptes que ens depara el futur. Un balanç que novament torna a estar marcat
per la pandèmia de la covid-19; el virus que va arribar fa quasi dos anys ja a les nostres vides i
les ha canviades per a sempre. No és gens fàcil donar resposta a les necessitats i preocupacions
d’una ciutat com Vila-real -una ciutat viva, avançada i dinàmica, marcada també per unes
dificultats econòmiques gravíssimes derivades de la gestió urbanística i financera del passatquan la prioritat segueix sent protegir la ciutadania de les conseqüències d’un virus que van molt
més enllà de l’atenció sanitària. Aquesta realitat ens ha suposat ja un sobreesforç majúscul amb
una inversió de més de 4,5 milions d’euros en ajudes directes i indirectes a les nostres empreses,
per a pal·liar l’impacte de la covid-19 en l’economia local. Ajudes en les que Vila-real ha sigut
pionera, com l’exoneració de la taxa de terrasses durant dos anys o la bonificació del 95% de
l’IBI, o també les múltiples activitats consensuades en el marc del Pacte Local pel Renaixement,
amb la unanimitat de tots els grups municipals, per a la reactivació de la ciutat.
A poc a poc, els esforços titànics en el procés de vacunació, en el qual l’Ajuntament de Vila-real
ha estat des del primer moment col·laborant, com ho ha fet en tot allò que ha estat a la nostra
mà per a lluitar contra el virus, ens van obrint llums d’esperança. I amb aquest horitzó hem anat
treballant aquest últim any.
Per això, tot i que el virus ens ha frenat, no ha aconseguit aturar-nos. Sortejant novament el
degoteig constant de sentències urbanístiques derivades de la gestió del Partit Popular, hem
anat treballant, en aliança amb la societat, en nous projectes que dibuixen la nova Vila-real del
segle XXI. Alguns exemples d’aquests avanços són el desbloqueig del PAI industrial del clúster
de la innovació ceràmica, la ronda Sud-oest, el nou alberg de Càritas, els avanços en la
construcció de la futura comissaria de la Policia Nacional, les gestions i els compromisos
obtinguts per dotar a Vila-real d’un quart centre de salut en el centre de la ciutat, un quart
institut d’educació secundària o el nou institut de Formació Professional Integrada en Edificació
i Obra Civil que serà únic i pioner en donar resposta a la demanda de personal qualificat en la
nostra indústria. La defensa de les nostres tradicions i l’orgull i reconeixement a la nostra gent
són altres dels eixos que destaquen en el balanç del 2021. Un any marcat també pels triomfs
esportius: els nostres olímpics Sebastián Mora i Pau Torres, el campionat de l’Europa League del
Villarreal CF o l’ascens del Villarreal femení ens han omplit d’orgull vila-realenc i ens animen a
seguir consolidant la nostra aposta com a Ciutat de l’Esport i la Salut. També hem seguit
reforçant la marca Ciutat de la Ciència i la Innovació, amb la renovació del distintiu del Govern
per tercera convocatòria consecutiva; hem recuperat alguns dels emblemes de la marca Ciutat
de Festivals, Congressos i Esdeveniments i hem seguint consolidant el compromís amb la
formació al llarg de la vida que suposa ser Ciutat Educadora. En definitiva, una Vila-real que es
mou, renaix i avança de nou.

