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BUTLLETÍ MUNICIPAL VILASSAR DE DALT  | MARÇ 2020

Comparses i disfresses van omplir diumenge 23 de febrer els carrers del 

municipi durant la rua de Carnaval que va engegar des del pati de l’espai 

cívic Les Escoles fins a la plaça de la Vila. Una rua que aquest any i com a 

novetat va estar presidida per la Reina Carnestoltes, germana del Rei, que 

segons van explicar, aquest any havia agafat el virus de l’avorriment i no 

va poder venir a la festa. Però la Reina no va fallar i es va fer acompanyar 

per la gent de l’hospital on el seu germà segueix ingressat. 

En el seguici, format per una desena de comparses, s’hi van exhibir des de 

les creacions més originals i fetes a mà, els personatges de moda entre els 

més petits fins a les disfresses més clàssiques. Tot plegat per gaudir d’una 

de les festes més esbojarrades de l’any.

A l’arribada a la plaça de Vila la Reina Carnestoltes i la seva incompresa 

ironia va donar la benvinguda a totes les comparses que anaven entrant 

a plaça. Tot seguit, i mentre el jurat deliberava el lliurament de premis, la 

Reina oferia un any més el seu discurs satíric des del balcó de l’ajuntament.

En acabat, la mateixa Reina va pronunciar el nom de les comparses 

guanyadores del Carnaval 2020 de Vilassar de Dalt que va premiar segons 

l’originalitat, l’animació i el millor vestuari:

Premi a la millor animació: “Els Caçafantasmes”.

Premi a la comparsa amb millor vestuari: “Els Pirates” del Grup Catalonia.

Premi a la comparsa més original: “Les joguines” de l’escola Francesc 

Macià.

Premi a la comparsa més creativa: “Xina” de l’escola La Immaculada.

La festa de Carnaval va continuar amb un espectacle d’animació familiar a 

plaça que van fer ballar a gran i petits fins l’hora de dinar. I a la tarda, la festa 

es va traslladar com cada any al Casinet amb el ball infantil de disfresses.

L’edició d’aquest butlletí s’ha tancat 
el dia 13/03/20
Edició: Ajuntament de Vilassar de 
Dalt. www.vilassar.cat 
Redacció i fotografia: Camí de 
Mataró, 10. comunicacio@
vilassardedalt.cat
Assessorament lingüístic: Joan 
Brossa. CPNL de Vilassar de Dalt

Segueix-nos a les xarxes socials!

@vilassardedalt Ajuntament de 
Vilassar de Dalt

@vilassardedalt
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El Ple va aprovar definitivament el Pressupost per 
a  l’any 2020 xifrat en 12.406.717€. Un Pressupost 
marcat per la negociació amb els grups municipals, 
amb increment 0 en impostos i taxes, i que enceta 
un cicle de normalitat i viabilitat econòmica i de 
recuperació d’inversions.

Amb els 7 vots a favor d´ARA Vilassar i PSC, 3 
abstencions de Junts per Vilassar i 3 vots en contra de 
la CUP i el regidor no adscrit, Joan Alfons Cusidó, el Ple 
ordinari del mes de gener va aprovar definitivament el 
Pressupost per a l´exercici 2020 xifrat en 12.406.717€. 
Es tracta d´un Pressupost marcat per la recuperació 
de la salut econòmica i financera de l´Ajuntament i el 
compliment gradual dels paràmetres  de sostenibilitat 
financera. El Pressupost 2020 també és fruit de la 
negociació amb els grups municipals. És per això que, 
per a l´aprovació definitiva, s’hi ha han inclòs esmenes 
i aportacions de les diferents formacions.

Després de molts anys de contenció, el Pressupost 
2020 permetrà dedicar bona part dels recursos a 
inversions que durant els darrers anys no s’han pogut 
tirar endavant. En aquest sentit es destinaran 1,5M€ 
a fer inversions necessàries tant en la via pública 

com en equipaments i serveis municipals. Entre 
aquests destaquen el Cementiri municipal, el Casal 
del Rajolers, l´Escola Bressol can Roura, l´Estrella, 
l´enllumenat públic o el SEM can Banús. D´altra 
banda, se segueix posant un èmfasi especial a la 
millora dels serveis bàsics essencials com la neteja 
viària, la recollida de brossa, l´atenció a la gent gran o 
la dinamització del comerç i la indústria local.

Entre les novetats del pressupost recentment 
aprovat, destaca també la creació dels primers 
pressupostos participatius de Vilassar de Dalt que 
comptaran amb 150.000€ i que donaran l´opció a la 
ciutadania de decidir en què s´inverteix una part dels 
diners municipals.

El de l´any 2020 és un pressupost sostenible, ja que 
no hipoteca recursos dels pressupostos dels propers 
anys, i si hi ha més capacitat d´inversió és gràcies a 
l´esforç de contenció i la gestió dels darrers anys. I 
és que els números per a aquest exercici consoliden 
la bona evolució de tots els indicadors econòmics, 
especialment la ràtio d’endeutament que, de forma 
definitiva, ha deixat de ser un problema a Vilassar, 
situant-se al 69,8%.

Vilassar aprova un pressupost 
de més de 12 milions d’euros
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L’Ajuntament dobla els 
mitjans destinats a la neteja 
viària 

Des del mes de gener, l’Ajuntament gestiona de 
forma directa, a través de VISERMA, el servei de 
neteja viària. La remunicipalització del servei es duu 
a terme amb l´objectiu de donar un servei de millor 
qualitat, augmentant les freqüències i reduint les 
molèsties.
Des d’aquest 2 de gener, l´Ajuntament gestiona de 
forma directa el servei de neteja viària municipal, després 
d’un procés que n’ha permès la remunicipalització, 
amb l’objectiu de donar un servei de millor qualitat, 
augmentant les freqüències i reduint les molèsties 
ocasionades. Al ple extraordinari del 23 de desembre 
es va aprovar definitivament i per unanimitat el canvi 
en la modalitat de gestió de prestació del servei que, a 
partir d´ara, estarà en mans de VISERMA.
Amb aquest canvi, l’Ajuntament assumeix el control 
total dels mitjans tècnics i humans que duen a terme el 

La secció 3a de la sala del Contenciós Administratiu 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJ) ha desestimat, aquest dimarts, el recurs 
promogut pels promotors del projecte urbanístic 
del sector Matagalls. En aquest sentit, el TSJ 
dona la raó a l’Ajuntament en la seva decisió de 
suspendre les tramitacions urbanístiques, l’any 
2017, per incompliment de la normativa. 
El 2017 l’Ajuntament va aturar l’operació urbanística 
del Sector Matagalls per motius administratius, 
al·legant que els tràmits, engegats feia 25 anys, no 
s’havien executat dins els terminis corresponents 
i, a més, els promotors pretenien començar les 
obres sense dipositar la corresponent fiança en 
metàl·lic del 12%, uns 173.000 euros. En aquest 
sentit, el Consistori va instar a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme a declarar nul·la aquesta operació 
immobiliària, que preveu la construcció de 63 xalets 
en uns terrenys de més de 31.000 metres quadrats, 
compresos entre el camí de la Costa, el torrent de cal 
Marqués i ca l’Arenes.
La suspensió de la tramitació urbanística va portar 
els promotors a interposar una demanda contra 
l’Ajuntament davant el TSJ que avui ha resolt a 
favor del Consistori, avalant la decisió d’aturar la 
tramitació per incompliment de la normativa.
Tal com ja es va proposar el 2017, la voluntat del 
govern segueix sent la desclassificació i el  retorn 
dels terrenys a sòl no urbanitzable o rural.

El TSJ avala la decisió de 
suspendre les tramitacions 
del Pla parcial del Sector 
Matagalls on es preveu la 
construcció de 63 xalets

servei de neteja viària. En aquest sentit, ja s’ha adquirit 
nova maquinària menys sorollosa i més respectuosa 
amb el medi ambient. Ara per ara, l’Ajuntament 
disposa de nous bufadors elèctrics més silenciosos i de 
dues màquines escombradores més eficients, doblant 
així, els mitjans tècnics destinats a aquest servei.
Pel que fa al personal, s´ha passat de 5 a 8 persones 
(5, provinents d´ETT fins a la convocatòria de noves 
places). La nova maquinària i l’augment de personal 
ha de permetre una millora del servei que, per ara, es 
troba en un procés d´ajust i redefinició, i que durarà 
al voltant de tres mesos. Durant aquests primers dies 
de l’any, s’està realitzant un reconeixement i neteja a 
fons de tot el poble,   el qual es preveu que es completi 
d´aquí a 15 dies.
Aquest servei se suma al de recollida d’escombraries 
i voluminosos que ja gestiona l’empresa municipal 
VISERMA, la qual cosa ha de contribuir a una millor 
coordinació.

La Biblioteca convoca el 
XXXVI Concurs literari de 
Sant Jordi  

Fins al 31 de març es poden presentar treballs a la 36a 
edició del Concurs Literari de Sant Jordi que organitza 
la Biblioteca can Manyer. Com l’any passat, els treballs 
s’han de presentar a través del correu electrònic amb 
l’assumpte “Grup_ Concurs Literari” i cal adjuntar els 
dos documents, obra i plica, en format WORD. Tots els 
detalls de la convocatòria els trobareu a www.vilassar.
cat.
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Fruit del conveni entre l’Ajuntament i la Fundació 
Hàbitat 3 Tercer Sector Social s’ha signat la primera 
cessió d´un habitatge privat per destinar-lo a 
polítiques d’inclusió social.

A finals del 2018 l’Ajuntament va signar un conveni 
amb la Fundació Habitat 3 per ampliar el parc 
d’habitatge de lloguer social a Vilassar a través d’un 
programa adreçat als propietaris de pisos buits, 
oferint-los garanties de pagament, rehabilitació i bon 
ús de l’habitatge. Amb aquest conveni, l’Ajuntament 
va fer un gran pas en la política d’habitatge social que 
conté  el Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge.
Ara, aquest conveni comença a donar fruit i ja s’ha 
signat la cessió del primer habitatge privat que, 
després d’una rehabilitació, es podrà destinar a 
lloguer social per a persones o famílies en situació de 
vulnerabilitat.

El programa, coordinat per la Fundació Habitat 3 
guardonada recentment amb el Premi d’Or dels 
World Habitat Awards 2019 com la millor iniciativa 
innovadora d’habitatge del món, continua la recerca 
de propietaris d’habitatges buits del municipi. A 
aquests se’ls assegura el cobrament de la renda de 
lloguer pactada durant tota la vigència del contracte 
i, en el cas que sigui necessari, s’ofereix la possibilitat 
d’una rehabilitació bàsica per posar a punt l’habitatge.
L’objectiu d’aquest programa social és facilitar l’accés 
a un habitatge digne i assequible a les persones i 
famílies del municipi en situació de vulnerabilitat. Al 
mateix temps, es vol mobilitzar el parc d’habitatges 
buits i la seva rehabilitació, tot oferint un lloguer amb 
totes les garanties als propietaris dels habitatges 
cedits.

L’Ajuntament i Habitat 3 
signen la cessió del primer 
habitatge privat per a 
polítiques d’inclusió social

La participació ciutadana és una de  les prioritats 
d’aquest mandat amb la qual es vol donar veu 
als veïns i veïnes de Vilassar a través de diversos 
processos participatius. 

Vilassar participa!

Actualment estan en marxa dos d’aquests processos: 
un per a l’elaboració del nou Pla de Mobilitat de 
Vilassar i l’altre per a definir el nou Pla d’Acció 
Cultural. Per a cada un d’aquests processos s’ha 
buscat la implicació d’entitats i associacions, per 
analitzar la realitat dels diferents àmbits dins el 
municipi i, a banda, s’han portat a terme jornades 
participatives  en què la ciutadania ha pogut fer tot 
tipus d’aportacions i propostes que seran valorades i 
incloses en els documents definitius. És per això que  
encara podeu fer les vostres aportacions a través de la 
pàgina web municipal www.vilassar.cat dins l’apartat 
Participació Ciutadana. 

En aquest sentit, l’Ajuntament impulsarà per primer 
cop uns pressupostos participatius que comptaran 
amb 150.000 euros,  i que donaran l’opció a la 
ciutadania de decidir en què s’inverteix una part dels 
diners municipals.
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El  conseller d’Interior, 
Miquel Buch, presideix la 
Junta Local de Seguretat

El passat dilluns 2 de març a la tarda es va celebrar 
una Junta Local de Seguretat que va estar 
presidida pel  conseller d’Interior, Miquel Buch, 
i per l’alcaldessa Carola Llauró, i que va servir 
per analitzar la seguretat al municipi i al Baix 
Maresme. Abans de començar la reunió de treball, 
el  conseller Buch va signar el Llibre d’Honor 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

A la reunió de treball també hi van participar 
representants de l’Ajuntament com el regidor de 
Seguretat, Benet Oliva i l’ inspector en  cap de la 
Policia Local, Josep Lluís Vargas; el director general 
d’Administració de Seguretat de la Generalitat, 
Jordi Jardí; membres de les associacions veïnals i els 
diferents cossos de seguretat i prevenció: Mossos 
d’Esquadra, comandaments de la Guàrdia Civil i el 
Cos Nacional de Policia i els Bombers. 

La Junta va servir per valorar i analitzar la situació 
actual de la seguretat pública en el municipi, i 
concretar les futures polítiques que s’hauran de 
recollir en el nou Pla Local de Seguretat. D’altra banda, 
es van posar en comú els plans d’emergències, les 
mesures de seguretat, els mitjans i els procediments 
establerts de col·laboració, coordinació i cooperació 
dels cossos i els serveis de seguretat que actuen en 
el municipi.
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Biblioteca can Manyer

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘FOLLEM?’
/ LITERATURA

MARÇ

17
 

 

 
 

19.00 h.

 Biblioteca can Manyer

POESIA CORAL
/ MÚSICA

MARÇ

20
 

 
19.00 h.

Museu Arxiu de Vilassar

A RIVER BELOW (RIU AVALL)
/ CINEMA

MARÇ

20
 

 

 

20.00 h.

 Biblioteca can Manyer

TALLER FAMILIAR: UN BOSC DE 
SENSACIONS

/ FAMILIAR

MARÇ

21

 

 

 

10.30 h.

 

 

 

 
 

 

Museu Arxiu de Vilassar

JORNADA ECOLOGISTA

Ruralitat, urbanitat i emergència climàtica. Jornada 
de resposta pràctica ecologista

/ ECOLOGISME

MARÇ

28

 
 

 

09.11 h.

 
 

  

Amb l’autora, Bel Olid. Presentarà l’acte Sílvia Bofill, 
antropòloga i professora de la UB

Creació de poemes a partir de les sensacions que 
Evoquen els elements naturals del bosc. Per a famílies 
amb infants a partir de 8 anys.

Projecció del documental que explica la història 
de la defensa del dofí rosat en el més profund de 
l’Amazones.

Concert poètic a càrrec de la Coral Mareny amb 
motiu del Dia Mundial de la Poesia

 

 

 

Biblioteca can Manyer

CONTES MENUTS: L’AVI OS TÉ UN 
SECRET

/ LITERATURA

MARÇ

28

 
 

11.30 h.

 

 

 

Contes per a infants d’entre 2 i 5 anys

 

 
  

Casa de can Rafart

TALLER D’AUTODEFENSA PER A 
DONES

/ FEMINISME

MARÇ

25

 
 

19.00 h.

 

 

 

Curs per a prendre un primer contacte amb la 
defensa personal

Biblioteca can Manyer

TEA-TRE: L’HURACÀ DE CARME 
MONTURIOL

/ LITERATURA

MARÇ

26
16.00 h.

Club de Lectura vinculat a la programació del Teatre 
Nacional de Catalunya, temporada 2019/20.

8

AG
EN

D
A

Teatre La Massa

Més informació i entrades a www.teatrelamassa.cat

/ MÚSICA

MARÇ

22
19.00 h

Plaça de la Vila

Aplec de Sardanes i Fira d’Artesans

/ FESTES POPULARS

MARÇ

22
10.00 h.

TEMPORADA DE CLÀSSICA: 
CONCERT DE LA BANDA

APLEC DE SARDANES



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aquest butlletí no es va poder 
repartir a causa del confinament 

total decretat per l’estat d’alarma 
del 14 de març del 2020.
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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

Fa més d’un any es va celebrar la primera i única, reunió entre Ajuntament, Moventis i veïns afectats pel soroll que ocasionen els 
autobusos de la línia C3 -especialment els de dimensions més grans- fent marxa enrere quan realitzen la maniobra de canvi de 
sentit, a la confluència entre Riera de Targa i Dr. Emili Masriera. La reunió obeïa al mandat del ple municipal que, per unanimitat, 
va acordar crear aquesta comissió. En la reunió es varen fer diferents propostes, com un canvi de recorregut, l’aminorament de 
la intensitat de la senyal acústica o una possible rotonda. Malauradament, entre el passat mandat i l’actual el govern municipal 
no ha estat capaç, a dia d’avui, de proposar cap solució satisfactòria al problema, i actualment tampoc s’ha activat la l’esmentada 
comissió aprovada per la pràctica totalitat dels grups municipals representats al ple per mirar de trobar entre tots una solució.
Cal reivindicar, doncs, que els treballs d’aquesta comissió es reactivin, ja que obeeixen a un mandat de ple motivat per un problema 
real que pateix dia a dia aquest veïnat. Els tècnics municipals i Moventis, han de proposar solucions per aquest problema, perquè 
la mobilitat ha de ser compatible amb el dret al descans de tots els veïns i veïnes. El soroll acústic d’avís que generen els autobusos 
quan fan marxa enrere resulta particularment perjudicial en horari de descans i els veïns en reclamen la limitació, especialment en 
aquestes franges horàries amb un canvi del recorregut a primera hora, com a solució a curt termini.
Instem als serveis tècnics a iniciar la modificació del POUM del Pla Parcial de Can Tarrida, que prevegi la rotonda, com a solució 
a mitjà termini i que evitaria el tipus de maniobra que avui genera aquests inconvenients per als veïns en forma de contaminació 
acústica. 
En conclusió, el fet que Vilassar de Dalt disposi d’un servei d’autobusos a Barcelona és un bé a preservar, compromesos com hem 
d’estar amb la reducció de les emissions generades per l’ús del vehicle privat, i amb l’aposta pel transport públic. Aquesta aposta, 
no obstant, no es pot fer en perjudici del també fonamental dret de descans dels veïns i veïnes del poble. 

Ma.Àngels Bosch Mauri
Portaveu Grup Municipal Socialista

Mobilitat i contaminació acústica
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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



#VilassariTu a Instagram

@corbalanferran

@evabrui

@joanvi12

@nuriamartinezamperi

La Biblioteca can Manyer convoca el 
XXXVIè Concurs literari de Sant Jordi 

Fins al 31 de març es poden presentar treballs a la 36a edició del Concurs Literari de 
Sant Jordi que organitza la Biblioteca can Manyer. Com l’any passat, els treballs s’han 
de presentar a través del correu electrònic amb l’assumpte “Grup_ Concurs Literari” 
i cal adjuntar els dos documents, obra i plica, en format WORD. Tots els detalls de la 
convocatòria els trobareu a www.vilassar.cat.

Podeu consultar la memòria completa i el Pla d’acció 2020 a la pàgina web municipal 
www.vilassar.cat.


