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BUTLLETÍ MUNICIPAL VILASSAR DE DALT  | DESEMBRE 2019

L’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha posat en 

marxa un procés participatiu per definir el Pla de Mobilitat 2020-2025. 

Aquest procés, obert a tothom, té com a objectiu conèixer i dissenyar 

conjuntament el futur de la mobilitat del municipi i definir les estratègies 

de futur en matèria de mobilitat. Es tracta d’establir prioritats pel que 

fa a l’ocupació i l’ús de l’espai públic en termes de mobilitat, posant 

especial èmfasi en el foment dels desplaçaments sostenibles, la cohesió 

social i la defensa del medi ambient,  i garantir  una millor qualitat de 

vida a totes les persones que resideixen, treballen i desenvolupen les 

seves activitats al municipi.

Les activitats participatives es fan entre el novembre de 2019 i el febrer 

de 2020, per recollir les propostes i opinions de la ciutadania, amb la 

finalitat de complementar i enriquir amb l’Ajuntament les propostes 

tècniques resultat de la diagnosi inicial. També  es poden fer aportacions  

a través del formulari que hi ha al web vilassar.cat. Entre els mesos de 

novembre i desembre s’han fet trobades sectorials amb joves, gent 

gran, persones amb diversitats funcionals, dones, associacions veïnals, 

comerciants i industrials. 

Un cop tancada la diagnosi participada del Pla, es convocarà la ciutadania 

a una nova jornada oberta per revisar i prioritzar les propostes que 

s’inclouran al document final del Pla. 

Procés participatiu per 
elaborar el nou Pla de 
Mobilitat 2020-2025

L’edició d’aquest butlletí s’ha tancat 
el dia 12/12/19
Edició: Ajuntament de Vilassar de 
Dalt. www.vilassar.cat 
Redacció i fotografia: Camí de 
Mataró, 10. comunicacio@
vilassardedalt.cat
Assessorament lingüístic: Laura 
Salomó. CPNL de Vilassar de Dalt

Segueix-nos a les xarxes socials!

@vilassardedalt Ajuntament de 
Vilassar de Dalt

@vilassardedalt
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Nou servei d’assistència a la 
ciutadania per realitzar tràmits 
en línia  amb l’Ajuntament 

El nom del servei és OAC 360º Tic Tools i ofereix 
ajuda davant qualsevol dubte sobre el procediment 
a seguir o els requisits necessaris per accedir als 
tràmits en línia . Per fer ús del servei només cal trucar 
al 930 267 225, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h, o 
bé enviar un correu a servei_suport@tictools.es.

Es tracta d’un servei totalment gratuït, amb el qual 
es vol afavorir un fàcil accés als tràmits municipals i 
familiaritzar particulars, empreses i entitats amb les 
noves plataformes telemàtiques, que permeten una 
relació amb l’administració més eficaç i còmoda. El 
servei permetrà inclús, la connexió remota amb el 
PC de l’usuari per a la resolució d’incidències.

Guia ràpida d’ús del servei OAC 360º Tic Tools
Com hi puc contactar?
Per telèfon: 930 267 225
Per correu electrònic: servei_suport@tictools.es
Horari
De dilluns a divendres, de 8 a 20 h
Quin tipus de consultes hi puc fer?
Procediment per presemtar instàncies electròniques, 
ús de plataformes de contractació, notificacions 
electròniques, inscripcions telemàtiques… 
Quin tipus de consultes no hi puc fer?
No s’inclou l’ atenció a problemes tecnològics dels 
equips o dispositius que estigui emprant la persona 
que fa la consulta (manca de connexió a Internet, 
problemes amb el teclat o altres perifèrics...). 
Tampoc no s’inclouen problemes no relacionats amb 
la relació telemàtica amb l’Ajuntament (problemes 
amb el correu electrònic o altres eines ofimàtiques).

Aquest nou servei és un pas més per afavorir el fàcil 
accés als tràmits municipals que es poden fer en 
línia  dins el procés d’implantació de l’administració 
electrònica, que permet fer tràmits des de qualsevol 
lloc, durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

La piscina i el pavelló poliesportiu de can Banús 
disposaran d’una caldera de biomassa d’estella 
forestal que es preveu que substitueixi l’actual 
caldera de gas. Els treballs d’instal·lació han 
començat aquest mes de desembre.

La Diputació de Barcelona (50% del cost de l’obra 
i l’IVA total) i el fons FEDER (l’altre 50% de l’obra) 
financen la instal·lació de la nova caldera de 
biomassa de què disposarà el SEM can Banús. Els 
treballs que tenen un cost total de 317.101,55€ han 
començat aquest mes de  desembre i es preveu que 
finalitzin abans de l’estiu. Per mitjà d’un conveni, la 
Diputació tindrà la propietat de la caldera durant 5 
anys. Passat aquest temps, la caldera passarà a ser 
de propietat municipal.

Un cop entri en funcionament, la caldera de biomassa 
proveirà d’aigua calenta la piscina i el poliesportiu. 
Amb aquesta nova instal·lació, es preveu reduir 153 
tones d’emissions de CO2 i un 20% de la factura 
energètica d’aquests equipaments.

El SEM can Banús disposarà 
d’una caldera de biomassa 
l’any que ve
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Continuen els treballs de 
rehabilitació de la Nau Vella de 
can Manyer

El mes de novembre es va iniciar la quarta fase de 
condicionament interior de la Nau Vella de can 
Manyer, que inclou, entre d’altres, millores en 
les instal·lacions  elèctriques, d’enllumenat i de 
protecció contra incendis.  

Entre els anys 2013 i 2018 s’han realitzat diferents fases 
d’intervenció per a la rehabilitació i condicionament de 
la Nau Vella de can Manyer amb l’objectiu d’evitar-ne la  
degradació, contribuir a la regeneració de l’entorn urbà 
on es localitza, i disposar d’espais públics per ubicar la 
col·lecció tèxtil del Museu Arxiu Municipal.

Aquesta actuació, que es preveu que s’allargui quatre 
mesos, té un pressupost total de 189.000 € i està 
finançada per la Diputació de Barcelona

Amb l’objectiu de protegir la necròpolis 
tardoromana de les pistes d’atletisme, s’han 
portat a terme els treballs d’instal·lació d’una 
coberta que n’aturi la  degradació i que permeti 
crear un espai de visita al jaciment.

Amb això, es vol dignificar la necròpolis tardoromana 
de les pistes i millorar-ne la  conservació, per tal de 
revaloritzar el jaciment.

Aquesta actuació ha tingut un cost de 48.000 euros 
i  gràcies a la línia de subvencions de la Diputació 
de Barcelona destinada a la preservació d’espais 
arqueològics i patrimonials,  se’n subvencionaran 
40.000. 

Actuació de protecció 
del jaciment de les pistes 
d’atletisme

L’Ajuntament impulsa el comerç amb un nou servei de dinamització 

L’Ajuntament fa un pas més per impulsar la 
promoció del comerç local i de proximitat, amb 
la contractació d’un nou servei de dinamització 
comercial i assessorament del comerç i les empreses 
del municipi.

Aquesta setmana s’ha posat en marxa el nou servei de 
dinamització comercial, amb l’objectiu d’impulsar el 
comerç local com a peça clau del teixit  socioeconòmic 
del municipi.  Amb aquest servei, l’Ajuntament vol 
dissenyar i implementar una Pla de Dinamització que 
doni resposta als principals reptes del sector comercial i
empresarial.

Les diverses actuacions que s’impulsaran a través 
d’aquest servei s’enfocaran a donar suport al comerç 
definint polítiques especialment dissenyades per al  
municipi, que en tinguin en compte la realitat tant 
econòmica com social.
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Vilassar va viure, el passat mes d’octubre, la 30a 
edició de la Fira del Bolet i la Natura en una jornada 
marcada pel sol i la bona temperatura, i amb els 
bolets i els productes de tardor com a principals 
protagonistes.

La presentació oficial de la 30a Fira del Bolet es va 
celebrar diumenge 27 al matí i va comptar amb la 
presència de les autoritats locals i convidades, entre les 
quals va destacar l’assistència de l’alcalde de Vilassar 
de Mar i president del Consell Comarcal del Maresme 
(CCM), Damià del Clot. L’alcaldessa de Vilassar de Dalt, 
Carola Llauró, el president de l’Associació Amics dels 

Bolets, Llorenç Artigas, i el president del CCM, Damià 
del Clot, van donar la benvinguda als assistents i van 
tallar la cinta d’inauguració a primera hora del matí 
per donar  pas a tota una jornada de fira i activitats 
relacionades amb els bolets i la natura.

Un any més, el carrer Marquès de Barberà va acollir 
les parades de productes diversos, des dels més 
artesanals fins als inevitables bolets, embotits i 
formatges, passant pels cistells, les castanyes o les 
diverses parades dels col·lectius del municipi.

El Museu va tornar a ser centre neuràlgic de la Fira 
amb la mostra que va donar a conèixer les diferents 
espècies de bolets i n’especificava el nom científic i 
popular. La degustació de la tradicional esparracada 
de bolets acompanyada d’un got de vi es va servir, un 
any més, al pati del Museu.

Al migdia va arribar el moment de fer el reconeixement 
públic amb el lliurament del Bolet d’Or, que enguany 
va ser per a Josep Lluís Milan per la seva col·laboració 
i implicació en  diverses entitats i associacions de la 
vila.

La Fira del Bolet arriba als 30 
anys en plena forma



07

Neix a Vilassar l’Àgora, l’Aula de 
Formació Permanent

El passat mes d’octubre es va presentar l’Àgora, 
l’Aula de Formació Permanent de Vilassar de Dalt. 
Un espai de coneixement i aprenentatge per a 
adults a través de conferències, que es programaran 
quinzenalment i que tindran un temari variat i a 
l’abast de tothom. 

Història, psicologia, antropologia, música, 
sociologia, filosofia, literatura..., són alguns dels 
temes que confluiran en les diferents conferències 
que programarà l’Àgora a partir del mes de gener. 
 
El dijous 3 d’octubre es va fer la presentació a la sala 
del Centre de Cultura Vilassarenc La Massa amb una 
conferència de Francesc Torralba. La segona sessió 
va tenir lloc el passat 21 de novembre amb una 
xerrada de l’escriptor Màrius Serra.

L’Àgora es finançarà a través de les quotes dels socis. 
El preu dependrà de la quantitat de persones que 
s’hi sumin. Per participar-hi cal omplir el formulari 
que trobareu a la seva pàgina de Facebook. 

Aquest projecte neix a Vilassar de la mà de La Massa 
CCV  i el Casal Popular, i compta amb el suport de 
l’Ajuntament.

La Merceria Ros (Can Peret Sabater) ha estat 
reconeguda amb el Premi Nacional als Establiments 
Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya 
en un acte celebrat al Saló de Sant Jordi del Palau de 
la Generalitat, el passat dimecres 29 de novembre.

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim 
Torra, i la consellera d’Empresa i Coneixement, 
Àngels Chacón, van presidir l’acte en què es van 
reconèixer un total de 28 establiments comercials i 
2 mercats municipals centenaris, i 15 establiments 
comercials amb cent cinquanta o més anys d’història.

Fundada el 1861 per Pere Ros, la Merceria Ros ha estat 
durant 158 anys instal·lada al carrer Font de la Teula 
i ha tingut al capdavant fins a cinc  generacions de la 
mateixa família. Des d’aleshores, ha estat dedicada 
a la venda de llenceria i teixits, i ha estat testimoni 
de canvis de tot tipus, esdevinguts tant a Vilassar 
com al mateix món del comerç, des del naixement 
de la pesseta fins a les vendes per Internet.

La Generalitat reconeix els158 
anys d’història de la Merceria 
Ros

Nou canal de Telegram de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt

El passat mes de novembre es va posar en funcionament el nou canal de 
comunicació municipal a través de l’aplicació de missatgeria instantània Telegram. 
Amb aquest canal, que se suma als perfils que el consistori ja té a Twitter, Facebook 
i Instagram, l’Ajuntament disposa d’una eina de gran immediatesa per tal de 
comunicar convocatòries i activitats d’interès per a tota la ciutadania. Podeu 
subscriure-us al canal cercant aj_vilassardedalt a l’aplicació.
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Biblioteca can Manyer

TEA-TRE: FRESHWATER DE VIRGINIA WOOLF
/ LITERATURA

DESEMBRE

19
 

 

 
 

16.00 h

 Bar de can Rafart

CONCERT DE NADAL DE L’AULA DE 
MÚSICA I EL CASAL DE DIA

/ MÚSICA

DESEMBRE

20
 

 
17.00 h

Barri del Pi

PARE NOEL AL BARRI DEL PI
/ FESTES POPULARS

DESEMBRE

22
 

 

 

18.00 h

 Església parroquial

CONCERT DE NADAL DE LA CORAL 
MARENY

/ MÚSICA

DESEMBRE

22

 

 

 

20.00 h

 

 

 

El Casal Popular

QUINA DE NADAL
La popular Quina de Nadal, també per a nens i nenes. Els 
cartrons es lliuren a canvi de joguines de segona mà en 
bon estat. 

/ FESTA SOLIDPARIA

28
 

 

18.00 h

 

Teatre La Massa

ELS PASTORETS DE VILASSAR

El Ternal Teatre representa la seva particular i tradicional 
versió dels Pastorets 

/ TEATRE

DESEMBRE

26
 

 
 

19.00 h.

El Casal Popular

VINS ESCAPE

Un gran joc de taula per equips. Activitat inclosa al Festival 
Rampataplam

/ JOCS

DESEMBRE

27
 

 

 

21.00 h

DESEMBRE

9

 

Club de Lectura vinculat a la programació del TNC, 
temporada 2019/20

Tradicional concert de nadal de la Coral Mareny. Activitat 
inclosa al Festival Rampataplam. 

Arribada del Pare Noel, recollida de cartes i xocolatada 
popular. 

Cantada de nadales a càrrec dels usuaris del Casal de Dia 
i dels alumnes de l’Aula de Música

 

 

 

Museu Arxiu de Vilassar

45 PESSEBRE MONUMENTAL DE CAN 
BANÚS

/ CULTURA POPULAR

DESEMBRE

25
 

 
de 12 h a 14 h i de 18 h a 20.30 h

 

 

 

Del 25 de desembre de 2018 al 13 de gener de 2019. 
Festius, vigílies i caps de setmana de 12 h a 14 h i de 18 h 
a 20.30 h. (31/12 i 5/01, obert només al matí)

 

 
  

Mercat de can Robinat

SORTEIG DE NADAL DEL COMERÇ DE 
VILASSAR

/ COMERÇ

DESEMBRE

23
 

 13.30 h

 

 

 

Sorteig de tres vals i una panera de l’Associació de 
Comerciants de Vilassar de Dalt.

Església parroquial

MISSA DEL GALL
/ TRADICIONS

DESEMBRE

25
00.00 h.

Celebració de la tradicional missa que obre les portes al 
Nadal. 

8
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El Casal Popular

PERLES

Cicle de curtmetratges per a majors de 14 anys. Activitat 
inclosa al Festival Rampataplam

/ CINEMA

GENER

04
21.00 h

Teatre La Massa

ELS PASTORETS DE VILASSAR

El Ternal Teatre representa la seva particular i tradicional 
versió dels Pastorets

/ TEATRE

DESEMBRE

29
18.00 h

Teatre La Massa

CONCERT DE CAP D’ANY

Tradicional concert de Cap d’any amb l’Orquestra 
Simfònica Sant Cugat sota la direcció de Josep Ferré.

/ MÚSICA

GENER

01
 

 

19.00 h

El Casal Popular

TAST DE VINS
/ GASTRONOMIA

GENER

02
 

 
21.00 h

El Casal Popular

JÚNIOR BEAT

Cicle de curtmetratges infantils amb una selecció 
de curts internacionals. Activitat inclosa al Festival 
Rampataplam

/ CINEMA

GENER

04
 

18.00 h

Des de l’Hospital de Sant Pere

CAVALCADA DE REIS

Sortida de l’Hospital de Sant Pere, a les 18.00 h
Arribada a Plaça, a les 19.30 h

/ CULTURA POPULAR

GENER

05

 

 

 

18.00 h

 

9

Activitat inclosa al Festival Rampataplam. 

Foto: Pep Prats

Foto: El Casal Popular

 

 

Casal de can Rafart

SOPAR DE CAP D’ANY Al CASAL CAN 
RAFART

Celebració del Cap d’any al Casal de la Gent gran de can 
Rafart

/ FESTES POPULARS

DESEMBRE

31
 

 

21.00 h.

Casal Ramon Vallès i Sans

SOPAR DE CAP D’ANY AL CASAL RAMON 
VALLÈS I SANS

Celebració del Cap d’any al Casal Ramon Vallès i Sans

/ FESTES POPULARS

DESEMBRE

31
21.00 h

  

El Casinet

CAP D’ANY AL CASINET

Celebració del Cap d’any al Casinet amb ball, raïm i 
cotilló

/ FESTES POPULARS

GENER

01
 

01.00 h
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Des de la CUP comencem el mandat 2019-2023 amb tres línies d’actuació en ment. En primer lloc, serveis socials per 
a tothom, habitatge social i assequible i lluitant des de ja pel 30% de protecció oficial, canviant el Pla d’Ordenació 
Urbana («POUM») per afavorir-lo, tot preservant el poble de l’especulació. En segon lloc, ens calen serveis públics 
gestionats directament per l’ajuntament per millorar la seva qualitat i economia: recollida d’escombraries, neteja 
de carrers i aigua i clavegueram. En tercer lloc, i no menys important, hi ha les inversions a l’espai públic: calen uns 
carrers on tothom pugui passar còmodament.
Ara que segons sembla el deute ha baixat i per un cop de sort l’ajuntament té diners per gastar gràcies a una decisió 
del govern central (durant dos anys no tornarà un préstec de 800000 € de quota) vam pensar que calia començar 
a revertir les pujades de taxes i impostos dels últims anys. Amb aquest objectiu vam presentar fins a catorze 
propostes per modificar les Ordenances Fiscals («OOFF»): no pugem l’IBI als habitatges però sí a uns pocs usos dels 
que més tenen; contra el canvi climàtic afavorim la instal·lació de plaques solars i l’adquisició de cotxes amb baixes 
emissions. Per contra, no aconseguim avançar cap a la gratuitat de la llar d’infants ni les taxes contra els habitatges 
buits. Hi tornarem a insistir l’any que ve. No obstant això i mirat en conjunt, vam valorar els avenços i vam decidir 
votar-hi a favor.
Per iniciativa nostra i aprovada per unanimitat s’engega el procés per revisar la gestió de l’aigua i el clavegueram, ja 
que la concessió caduca durant el mandat actual. Per iniciativa de tota l’oposició iniciem el procés de renovació dels 
reglaments municipals que han de garantir la pluralitat i la participació ciutadana.
Aquest mandat sense majoria absoluta necessitarà negociar més que mai.  Per això ja al butlletí del mes de juliol 
reclamàvem uns mitjans de comunicació locals suficients que permetin l’expressió de l’opinió pública. 
Per acabar, no podem ni volem oblidar les nostres preses i exiliades. Les electes de la CUP ens comprometem a fer 
tot el que estigui a les nostres mans en suport de la mobilització popular i per la desobediència civil i institucional. 
Per l’amnistia i l’autodeterminació, ni un pas enrere.

Assemblea de la CUP Vilassar

Sense majoria, totes hi comptem

Vilassar no és precisament que visqui un període de creixement demogràfic, sinó un augment més aviat moderat, 
alguns en denominarien d’estancament. El cert és que ha estat un llarg període de passar dels 8000 als 9000 
habitants, xifra que amb prou feines acaben d’encetar. Ara bé, això és bo o dolent, depèn del punt de vista. La veritat 
és que no deixa de ser una realitat que es produeix en la gran majoria de països d’Europa.
El que si que està clar és que el que tenim al davant és l’inici d’un cicle demogràfic diferent, amb una esperança de 
vida més llarga i una taxa de natalitat baixa. I és aquí on volem posar l’èmfasi, en els nostres joves. Tenim les tres 
escoles del poble amb les ràtios plenes, en dues no es fa l’Educació Secundaria Obligatòria i els estudiants passen a 
cursar-la a l’Institut, a compatir amb alumnat del poble veí.
Però que passa quan els alumnes de la tercera escola que han finalitzat l’ESO en el mateix centre: tenen les mateixes 
oportunitats, tenen la plaça garantida per seguir amb el cicle d’estudis de batxillerat a l’Institut. El cas és que la 
prioritat és de tot l’alumnat que hagi cursat la Secundaria, sigui local o del poble veí, i això significa que molts 
d’aquests estudiants es troben que no hi poden accedir i han d’anar a cursar el batxillerat a d’altres llocs.
No cal gaire reflexió, no ens podem permetre desvincular del poble els nostres estudiants que han de marxar fora 
per estudiar el cicle superior. S’ha de treballar l’estructura demogràfica si, propiciant transformacions i polítiques 
que fixin la població, garantint que tot l’alumnat del poble tingui les mateixes opcions per accedir a l’Institut.

Ma.Àngels Bosch Mauri
Portaveu Grup Municipal Socialista

Situació de l’alumnat de batxillerat
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...ESTEM AVANÇANT... !!!

En aquests primers mesos de mandat s’ha evidenciat la recuperació econòmica de l’Ajuntament de Vilassar, que 
ens situa dins de paràmetres d’absoluta normalitat financera. Aquesta salut econòmica, que devem en gran part a 
l’esforç dels darrers anys, permetrà donar resposta als reptes del futur així com mantenir i millorar els serveis i les 
polítiques socials i culturals. Volem destacar i reconèixer el nivell de consens assolit amb la resta de grups municipals, 
que ha propiciat l’aprovació de moltes mesures impulsades per l’equip de govern. 
Us expliquem els 10 aspectes clau d’aquesta millora:
1) Vam tancar l’any 2018 amb bones dades econòmiques, fet que ens ha permès aplicar el romanent a obres a la via 
pública, entre elles l’asfaltat del tram del polígon industrial que connecta amb Vilassar de Mar.
2) La projecció de tancament per aquest 2019 també anticipa bones dades econòmiques.
3) Tenim més capacitat de negociació amb les entitats financeres: hem aconseguit millores en el tipus d’interès en 2 
operacions vigents i els propers dies signarem una millora en dues operacions més; un estalvi financer que podrem 
dedicar a noves inversions.
4) El Pressupost 2020 inclou 1.655.000€ per invertir en via pública, serveis i equipaments.
5) 150.000€ d’aquestes inversions es destinaran a pressupostos participatius, perquè la ciutadana decideixi en què es destinaran.
6) Tindrem un Vilassar més net: la millora econòmica ens permet invertir en la compra de la maquinària necessària 
per internalitzar la neteja viària i duplicar els mitjans destinats a aquest servei. 
7) Arreglarem voreres i carrers. Amb les inversions previstes podrem fer un important esforç de millora de la via 
pública, una de les grans demandes dels veïns i veïnes del municipi.
8) Donarem resposta a ‘necessitats d’inversió històriques’ que per falta de pressupost no s’havien pogut atendre: 
Cementiri municipal, Llar d’infants, cuina del Casal de Can Rafart, l’Estrella, SEM Can Banús (pavelló i piscina 
municipal), l’horta comunitària, la gatera...
9) Reforçarem serveis importants com la dinamitzadora del casal de la gent gran, una dinamitzadora pel comerç i la 
indústria local, la implantació del servei OAC 360 per a la millora de l’atenció ciutadana...
10) L’endeutament ha deixat de ser un problema. Hem rebaixat el deute de 27 milions d’euros el 2012 a 7,8 milions el 
2019, i amb una projecció de situar-lo en 2,8 milions el 2023.

El nou escenari dibuixat a les passades eleccions municipals, amb el bon resultat de la nostra candidatura, ha fet 
possible poder treballar buscant el millor pel municipi i per la ciutadania, essent fidels als nostres objectius. La nostra 
tasca està fent realitat el canvi que necessita el nostre poble, des de tenir uns carrers nets i endreçats, a millorar en 
seguretat i atenció a la ciutadania, o apostar per l’esport i les entitats del poble, a contenir el desmesurat increment 
d’impostos (frenar l’increment de l’IBI) que han caracteritzat el període de silenci polític, i sobretot a fer realitat una 
aposta important i decidida pel canvi climàtic i les energies renovables.
En aquesta línia, ja s’han notat canvis importants en aquests pocs mesos de diàleg positiu amb els grups de l’oposició, 
perquè hem estat capaços d’arribar a acords que han fet que l’equip de govern els hagin d’assumir i subscriure.
Així, gràcies a la iniciativa del nostre grup per demanar el PUOSC, es comença a invertir en equipaments esportius 
com el pavelló, la piscina i les pistes d’atletisme, i s’ha dut a terme la connexió del polígon industrial amb Vilassar de 
Mar. A més, estem treballant per aconseguir inversions en via pública, voreres i energies renovables, així com una 
modificació del ROM que permeti una gestió dels plens més àgil i participativa.
En els pocs mesos d’oposició, hem aconseguit un acord amb la resta de grups per canviar el model de neteja viària, ja 
que era una de les principals prioritats del nostre programa, i  hem promogut la implantació de la participació ciutadana, 
en la mateixa línia que la Diputació està implantant, per tal que la ciutadania pugui decidir sobre quin poble vol.
Ha començat una nova etapa però falta acabar de tancar l’anterior, hem de ser capaços de mirar endavant però per 
poder-ho fer en positiu, s’ha de fer una mirada al passat a fi de preveure noves línies de treball, i evitar la comissió 
dels mateixos errors que han portat al municipi a una situació tan extrema... Estem en un bon moment per treballar-
hi i així ho farem des del nostre grup municipal. Fins aviat... 

JxVilassar: Joan Alfons Cusidó cusidomja@vilassardedalt.cat, Ruth Ufano  ufanoar@vilassardedalt.cat, Laia Quelart 
quelartll@vilassardedalt.cat i Xavier Garrigós  garrigosrx@vilassardedalt.cat

La revifada es confirma
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El Consell d’infants visita el Parlament de 
Catalunya 

Els infants del Consell d’Infants de Vilassar van visitar, el passat 20 de novembre, el 
Parlament de Catalunya. Amb motiu del Dia Universal de la Infància, els nens i nenes 
van poder visitar la institució i conèixer-ne el funcionament de la mà del President 
Roger Torrent.
Els membres del Consell d’Infants de Vilassar conjuntament amb nens i nenes de 
Rubí, Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat, Mollerussa, Barcelona, Igualada 
i Tarragona van poder visitar el Parlament de Catalunya on el Molt Honorable 
President, Roger Torrent, els va rebre en audiència.
Durant la trobada, els nens i nenes van tenir l’oportunitat de fer arribar al President 
del Parlament les seves inquietuds, comentaris, reflexions o preguntes relacionades 
amb la infància i els seus drets a partir del treball que es va fer als diferents municipis.
Va ser una gran experiència poder conèixer la historia del edifici, el funcionament del 
Parlament i per poder conèixer i entrevistar el President.


