LA VILANOVA ACTUAL
Vilanova del Camí emprèn a l'inici del nou mil•lenni un nou repte de futur basat en tres àmbits: el
creixement urbanístic sostingut, el desenvolupament cultural per mitjà del centre polivalent de Can
Papasseit i la recuperació mediambiental, amb la posada en marxa del projecte pioner anomenat
"Defensa del riu Anoia", que va reformar tota la zona del riu i la va convertir en un espai destinat al lleure i
a l'esport del què en gaudeixen els vilanovins i vilanovines però també els veïns de la Conca d'Òdena,
especialment els que comparteixen façana amb el riu.
La Llei de Barris, 2007-2011, va suposar per Vilanova del Camí una oportunitat històrica que el municipi
no ha deixat escapar. Un impuls social, econòmic i urbà de dos nuclis vitals per a la comunitat, el Camp
del Rei i el nucli antic. L'esforç conjunt de Generalitat i de la pròpia administració local, que han invertit 8
milions d'euros, ha permès entre altres accions, la urbanització del cor de la ciutat: la plaça de l'església, i
els carrers Onze de Setembre, Jacint Verdaguer i Santa Llúcia i ara també el carrer Major, que ha de
convertir-se en un eix comercial.
El creixement econòmic del municipi passa, en bona part, per l'oferta de sòl industrial del municipi.
Construït per l'INCASOL l'any 2009, el polígon Riera de Castellollí, va suposar la creació de 31 noves
hectàrees de sòl industrial al municipi que es sumen a les 37 del polígon Pla de Rigat.
Al 2009 i 2010, gràcies a la inversió que el Govern Central va fer a Vilanova del Camí a través del Fons
Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, el municipi va experimentar unes millores molt importants.
Més de dos milions d'euros que van servir per urbanitzar el carrer Santa Llúcia, el de Sant Isidre i la plaça
del barri de La Lluna i la plaça dels Miquelets. Les ajudes del govern central van servir també per construir
el centre cívic del barri La Pau i el magatzem de la brigada municipal.
Al 2010, les ajudes van servir per finançar diferents projectes municipals de desenvolupament sostenible
relacionats amb el medi ambient, la innovació econòmica i les iniciatives socials. Amb l'ajuda del govern
central Vilanova va invertir en el cablejat de fibra òptica, la renovació d'una part molt important del parc
informàtic municipal; la instal•lació de telefonia IP a l'ajuntament, la instal•lació de plaques solars
tèrmiques als vestuaris del camp de futbol i la rehabilitació de l'edifici de Can Muscons.
Durant el 2011, els esforços econòmics de la vila es destinaran a la propera construcció del centre cívic
del barri del Camp del Rei i la remodelació del Casal de la Gent Gran amb sala polivalent, dues inversions
incloses a la Llei de Barris.

