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Resultat final dels
pressupostos participatius
Nous equipaments esportius públics, parc de patinatge (skatepark) i
la millora del parc infantil de can Rafart són les propostes guanyadores
dels primers pressupostos participatius de Vilassar.

Els veïns i les veïnes de Vilassar han decidit amb el seus vots, els projectes
guanyadors dels pressupostos participatius. El projecte més votat,
amb 286 vots, ha estat la instal·lació de nous equipaments esportius
públics, seguit del parc de patinatge(skatepark) i la millora del parc
infantil de can Rafart amb 264 vots cadascun. Donat que hi ha hagut
un empat en la segona posició, l’Ajuntament ha decidit declarar com a

Segueix-nos a les xarxes socials!

propostes guanyadores els tres projectes més votats per la ciutadania.
Això suposarà fer un esforç pressupostari i incrementar la quantitat
inicial de 135.000 euros amb els recursos necessaris per tal de procedir a

@vilassardedalt

Ajuntament de
Vilassar de Dalt

@vilassardedalt

l’execució dels tres projectes.
En total han votat 723 persones, xifra que suposa un 9,2% de participació.
Els vots emesos, però, han estat 2.053. Això s’explica perquè cada
persona podia votar entre un i tres projectes de les 12 propostes
finalistes.
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L’Ajuntament signa un conveni amb el servei de taxi de Vilassar per un
servei públic subvencionat de transport a demanda

NOTÍCIES

L’orografia del municipi i la llunyania relativa d’alguns
serveis bàsics per a alguns sectors de la població són
dificultats que afecten la mobilitat, especialment de
persones grans i persones amb mobilitat reduïda.
És per això que l’Ajuntament impulsa un conveni de
col·laboració mútua amb el servei de taxi de Vilassar
per implantar un Servei públic de taxi a demanda.

Origen i destinació
El servei cobrirà la recollida de l’usuari des del domicili o
el lloc indicat en el moment d’efectuar la reserva i algun
dels següents equipaments del municipi i a la inversa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El conveni s’ha pensat per complir amb els següents
objectius:
• Estendre el dret de transport a tothom.
• Apostar pel transport de proximitat.
• Millorar la cohesió social del municipi i l’accessibilitat
de determinats veïnats i col·lectius a la xarxa pública
de transports i d’equipaments bàsics.
• Impulsar el servei de taxi de la població, facilitanthi nous clients i donant a conèixer el servei i el
col·lectiu professional que el presta.
• Optimitzar els desplaçaments mitjançant la
centralització de les demandes de servei.
• Oferir un servei de transport competitiu que actuï
com a alternativa a la dependència del vehicle privat.
• Aconseguir una major capil·laritat territorial, amb
especial atenció a les zones menys densament
poblades.

•
•
•
•
•
•

Centre d’Assistència Primària, Casal de la Gent Gran
Poliesportiu municipal de Can Banús
Pistes municipals d’atletisme
Pistes municipals de petanca
Camp de futbol municipal de Vallmorena
Mercat municipal can Robinat
Cementiri municipal
Biblioteca can Manyer
Refugi d’animals
Oficines municipals d’atenció al públic (OAC) de
l’Ajuntament
Jutjat de Pau
Museu - Arxiu municipal
Aula municipal de música
Aula municipal de dansa
Escola Bressol municipal
Qualsevol de les parades de la xarxa regular de les línies
d’autobús situades al municipi

El servei es considera efectuat un cop l’usuari/a és
traslladat al seu destí, i no es considera inclosa l’espera
per part del taxista. En aquest sentit, l’usuari haurà de
reservar dos desplaçaments, a les hores previstes, un
d’anada i un altre per a la tornada.

A qui va dirigit?
El servei va dirigit a majors de 65 anys i a persones amb
discapacitats físiques amb un grau de mobilitat reduïda
acreditada igual o superior al 33%. En tots dos casos,
els destinataris hauran de residir i estar empadronats
al municipi. També podran ser beneficiaris/es d’aquest
servei aquelles persones residents a Vilassar que, tot i
no trobar-se dins els col·lectius anteriors, justifiquin a
través d’un document mèdic, una lesió que limita la
seva mobilitat, que afecti cames o peus i que necessitin
tractament de guix per a la seva recuperació.

Reserva prèvia
Per fer ús del servei, caldrà disposar del carnet demanat
prèviament i fer una reserva a través del servei l’OAC 360,
de 8 h a 20 h, trucant al 93 595 47 58. Caldrà facilitar les
dades següents: nom i cognoms, adreça del domicili,
destinació, hora de recollida i telèfon de contacte.
Per poder planificar i garantir el servei, les reserves
s’hauran de fer amb la màxima antelació possible, com
a mínim 2 dies abans a la utilització del servei.

Com accedir al servei
El carnet per accedir al servei es pot sol·licitar a través
de l’OAC 360, de 8 h a 20 h, trucant al 93 595 47 58 o
través del formulari que trobareu al web municipal,
Vilassar.cat. Per fer la sol·licitud caldrà presentar, si és
el cas, el document justificatiu del grau de mobilitat
reduïda o el document mèdic que acrediti la lesió.

Preu del servei
El cost del servei pels usuaris i usuàries serà de 2 € que
s’hauran d’abonar al taxista en acabar el servei.
L’Ajuntament assumirà 4 euros per cada servei
realitzat, ja que el cost total del trajecte, segons el
conveni signat, és de 6 euros amb independència de la
durada emprada i/o de la distància recorreguda.
S’admet que els usuaris o usuàries amb mobilitat
reduïda que siguin menors d’edat puguin viatjar
acompanyats d’una persona sense increment del preu.

Horaris
El servei es prestarà els dies feiners, de dilluns a
divendres, entre les 8 h i les 20 h ininterrompudament.
El servei es regirà pel calendari de festes locals.
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L’espai públic en el punt de mira
Des de principis d’any, l’Ajuntament està treballant
en la millora de l’espai públic i la recuperació
d’espais verds al municipi,amb l’objectiu de
fomentar el passeig i l’estança a l’aire lliure en
entorns saludables i renovats.

•

•

Arranjament de paviments, desbrossades, plantació
d’arbrat, enjardinaments, col·locació de mobiliari
urbà, reforç de l’enllumenat... són algunes de les
actuacions que s’han fet i es continuen fent en
diferents espais del poble.
• Recuperació de la zona verda riera Vilassar-Horta
comunitària. Es recupera un espai lliure i es dona
visibilitat a la zona d’horta. A banda de la neteja
i esbrossada de l’espai, s’hi han col·locat bancs i
papereres.
• Dotació de mobiliari urbà a la zona verda de
l’avinguda Sot d’en Pi per potenciar aquest
recorregut amb topografia favorable per a rutes
saludables.
• Ampliació de l’enllumenat públic de Can Rafart.
• Increment de l’arbrat per crear una zona d’ombra
a l’espai verd del carrer Lluís Millet (Les Oliveres).
• Replantació d’arbrat a la carretera de Premià, al
carrer Reina Elisenda, a l’avinguda Santa Maria Pius XII, al camp de futbol Vallmorena i a la zona
d’esbarjo de Can Sabatés.
• Reparació de la pavimentació, enjardinat i
col·locació de nou mobiliari urbà a la placeta
Àngela Parera.
• Reordenació de places d’aparcament i creació
d’espais d’estança amb nous bancs a la Plaça de
la Vila.
• Plantació d’una seixantena d’arbres a la zona
verda La Cisa. També s’hi han instal·lat bancs en
punts singulars com al mirador de la Cisa i sota
l’ombra del garrofer de l’avinguda Comtal.

•
•
•
•
•
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S’ha recuperat un antic llac al parc de Can Rafart,
a la zona de l’era, i s’ha convertit en una zona
d’estada enjardinada, a l’ombra dels pins. Ha
calgut desplaçar la font i s’hi han instal·lat bancs.
Finalitzenles obres de reparació de voreres que
resolen els punts més conflictius del poble en
aquest aspecte. Els trams de voreres reparats
provenen de les incidències que han comunicat
els veïns i veïnes a través del’Attend,l’aplicació per
comunicar incidències, i dels punts detectats pel
personal de Serveis Tècnics. Es preveu continuar
amb aquestes actuacions.
Plantació d’arbrat al parc de Can Banús amb la
col·laboració dels nens i nenes de La Immaculada.
Plantació d’una magnòlia al Jardinet de Sant
Jordi, oferta per un grup d’amics del poble.
Ampliació d’una vorera al camí de Mataró i
instal·lació de nous bancs.
Plantació de flors als escocells dels arbres a
l’entorn de l’escola Francesc Macià.
Finalització dels treballs de reurbanització de
l’entorn de Can Ribot. S’han ampliat i s’han fet
accessibles les voreres als trams de riera Salvet i
Vidal i Barraquer.

L’Ajuntament obre una nova
via de subvencions per a
l’obertura d’establiments
comercials

El Consell d’Infants tanca el
curs 2020-2021
El passat mes de juny el Consell d’Infants de
Vilassar va tancar un nou curs. Un curs marcat
per la pandèmia que ha transcorregut a cavall
entre les trobades telemàtiques i presencials. Tot i
així, els representants del Consell han pogut tirar
endavant les propostes d’aquest curs, que van
portar al ple del passat mes de març.

L’actual situació de crisi derivada de la pandèmia
global COVID-19 ha afectat greument el sector del
comerç, els serveis i la restauració, especialment el
petit comerciant i els professionals autònoms que
tenen menys recursos per fer front a la situació.

Enguany, han estat dues les propostes presentades:
la primera és la de penjar pel poble cartells de
motivació i sensibilització que recordin a les persones,
fer accions per promoure una bona convivència i uns
bons comportaments entre la ciutadania; i la segona
està enfocada a una ocupació de la via pública
segura i qualitativa, com per exemple pintar jocs a
terra perquè els nens i les nenes que hi passin puguin
jugar al carrer.
A l’acte de cloenda, els consellers i conselleres es van
reunir presencialment per veure els dissenys dels cartells,
valorar el curs i acomiadar-se amb un petit berenar i amb
la companyia de la regidora Mamen Terradas.

És per aquest motiu que l’Ajuntament impulsa noves
mesures per tal de donar suport al teixit comercial
existent a la població. D’una banda, la signatura del
conveni amb l’Associació d’Empresaris i Comerciants
de Vilassar de Dalt per a la dinamització de les
campanyes Comprar a Vilassar té premi. I, de l’altra,
la creació d’una nova subvenció per fomentar
l’obertura d’establiments comercials. Una mesura
que vol ajudar econòmicament aquelles persones
que sol·licitin l’obertura d’un establiment comercial
a Vilassar.

Des de l’Àrea de Cicles de Vida es vol agrair a les noies
i als nois que han representat el Consell d’Infants la
feina feta, com també a les dinamitzadores Rut,
Mireia i Mar de l’entitat Quiràlia per la seva tasca i
dedicació.

La dotació pressupostària inicial per a aquesta
línia de subvenció és de 6.000 Euros i el termini de
sol·licitud finalitza el 30 de novembre de 2021.
Podeu consultar les bases i fer el tràmit a Vilassar.
cat.

L’Ajuntament de Vilassar rep el Segell Infoparticipa 2020
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt ha estat reconegut
amb el Segell Infoparticipa2020, un distintiu
que reconeix la qualitat i la transparència de la
comunicació pública local. Durant el 2020, el web
municipal ha aconseguit una avaluació del 94,23%
complint un total de 49 indicadors dels 52 requerits.
Això ha permès a l’Ajuntament situar-se entre els
121 ajuntaments catalans, dels 947 analitzats, que
obtenen aquest guardó.
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El projecte de Diversificació Curricular tanca el curs escolar amb
molt bones valoracions
equipaments que no han pogut atendre l’alumnat; tot
i així, s’ha fet una recerca de nous llocs de pràctiques
dins l’àmbit públic i privat, i empreses de la zona que
han pogut oferir pràctiques professionals als nois i
a les noies. Concretament les empreses implicades
aquest any han estat:

Les
noves
incorporacions
d’empreses
col•laboradores i l’èxit escolar dels nois i les
noies participants han marcat el curs del projecte
d’inserció laboral per a joves “Diversificació
Curricular” que s’emmarca dins el Currículum
Obert. Un projecte que va néixer el 1998 fruit
de la col·laboració entre l’Institut Jaume Almera
i l’àrea d’Atenció Social de l’Ajuntament per
atendre els casos greus d’abandonament escolar,
desmotivació i dificultats de l’alumnat de 3r i 4t
d’ESO.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tallers Monjonell
Fundació Ferrer for food
Perruqueria Anna Gàzquez
Restaurant Can Feliu
Bugaderia Cottons
Finques Furquet
Health andcare
Restaurant l’Ona
Bar Poliesportiu Can Banús
Ajuntament de Vilassar de Dalt (Protectora
d’animals ADEA, Centre Obert, Brigada
Municipal, Àrea de Joventut i Espai Jove, Àrea
d’esports SEM Can Banús).

També cal destacar altres col·laboracions com
l’Escola Bressol Can Roura, el Casal de Dia de Can
Rafart, la Fundació Hospital Sant Pere, l’Escola
Francesc Macià, la Immaculada i Sant Jordi,que
han acollit sempre alumnat en pràctiques, però que
aquest any no els ha estat possible fer-ho.

Aquest divendres 18 de juny s’ha fet un acte al
museu on empreses, entitats, alumnat, docents
i Ajuntament han posat en comú l’experiència
d’aquest any i han valorat molt positivament el
projecte i els resultats aconseguits. La regidora,
Carme Terradas, acompanyada de l’alcaldessa,
Carola Llauró i del regidor, Benet Oliva, ha agraït a
les empreses la seva implicació acollint l’alumnat i
els tècnics i docents que els han acompanyat al llarg
de l’any.

Des que es va posar en marxa aquest projecte, hi
han participatmés de 336 alumnes. És per aquest
motiu que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt vol
agrair públicamentla col·laboració i predisposició
de les empreses i entitats que col·laboren en aquest
projecte educatiu que ofereix a l’alumnat noves
oportunitats de futur.

Aquest projecte educatiu alternatiu al currículum
escolar establert planteja una adaptació curricular
a les necessitats concretes d’aquest alumnat iés
una mesura d’atenció a la diversitat dissenyada
per aconseguir els objectius de l’etapa. L’equip de
professionals municipals i educadors/es socials
treballen coordinadament amb l’equip docent
per oferir una alternativa pedagògica a través
de pràctiques laborals, adaptacions curriculars,
seguiment personalitzat i crèdits trimestrals.
Aquest any, la situació de pandèmia ha limitat
lespràctiques, ja que hi ha hagut empreses i
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Horrorland es trasllada a l’Illa
Fantasia
El parc aquàtic Illa Fantasia serà el nou escenari
d’Horrorland, el parc del terror, que es trasllada
de Cercs al Maresme en la tercera edició.

podran fer-se fotografies amb els personatges i
provar el nou sustomatón. Aquesta temporada
el parc només obrirà onze dies durant els mesos
d’octubre i novembre amb un aforament limitat de
1500 persones al dia.

La tercera edició d’Horrorland ja està en marxa. El
complex d’oci centrat en el món del terror tornarà a
obrir portes el proper 15 d’octubre i ho farà a Vilassar
de Dalt, a les instal·lacions del parc aquàtic Illa
Fantasia. El parc, que oferirà una oferta 100% nova,
obrirà durant 11 dies amb un aforament limitat i
respectant els grups bombolla a l’hora d’accedir a les
diferents experiències. Durant els dies d’obertura,
Horrorland donarà feina a 170 persones.

Parc segur. Venda d’entrades per a grups bombolla
El nou emplaçament té capacitat per a 8000
persones, però en aquesta edició es limitarà a 1500
per garantir la seguretat dels usuaris i aconseguir
una immersió total dels visitants.
S’ha modificat el sistema de venda d’entrades
per garantir el distanciament social i vetllar per la
seguretat, tant de visitants com de treballadors.
Per això, els tiquets d’accés es comercialitzaran per
grups. En l’àmbit operatiu, aquest fet implica que
la totalitat del grup entrarà dins de cada atracció
de manera única i exclusiva, garantint la distància
social i rebent una experiència 100% immersiva i
personalitzada, mai no viscuda fins al moment.

La nova ubicació del parc de terror Horrorland neix
amb l’objectiu d’esdevenir un referent internacional
del món del terror oferint una oferta variada
d’activitats al llarg de tot l’any. Horrorland obrirà
durant la temporada de Halloween, però la resta
dels mesos d’hivern, primavera i estiu, l’espai es
convertirà en un gran complex de joc d’escapada
(escaperoom) i altres experiències relacionades amb
l’oci i el terror. Els dos parcs d’oci, l’aquàtic i el del
terror, conviuran compartint instal·lacions depenent
de la temporada.

Les entrades ja estan a la venda i es poden comprar
al web d’Horrorland: www.horrorlandpark.com.

Atraccions i espectacles renovats
El nou espai ha permès a l’equip d’Horrorland crear
des de zero totes les experiències i atraccions del
parc. Per això, aquesta temporada Horrorland
estrenarà sis passatges del terror (hauntedhouses)
de temàtiques variades, presentarà una animació
itinerant de carrer i espectacles de nova creació
repartits per diferents punts del parc. Els visitants
també podran gaudir de la zona de jocs, de la botiga
oficial del parc i de punts de restauració; igualment
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19.00 h. Tast de vins DO Alella
Pati del Museu Arxiu Vilassar de Dalt
22.00 h. Concert de Gertrudis
Can Rafart

DIJOUS 26 D’AGOST

12.00 h. Concurs d’arrossos de Festa Major
Plaça de la Vila
17.30 h.Hora del conte En Bum i l’estel dels desitjos
Biblioteca de can Manyer
21.00 h. Nit de concerts amb el grup local Bigwé,
seguit de Germà Negre.
Can Rafart

DIVENDRES 27 D’AGOST

11.00 h. El Senyor de les Baldufes, espectacle de
circ
Plaça de la Vila
17.00 h. Street tennis
Pistes exteriors de can Banús

DISSABTE 21 D’AGOST

22.00 h. Correfoc adult
(Lloc a determinar)

DILLUNS 23 D’AGOST

23.00 h. Concert de La Loca histeria
Can Rafart

22.00 h. Espectacle Geganter
Plaça de la Vila

DIMARTS 24 D’AGOST

19.30 h. Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona
Era de Can Rafart
19.30 h. Balls de gegants de Festa Major
Plaça de la Vila
A continuació, pregó (lloc a determinar) a càrrec
de la vilassarenca Montse Tàpias, infermera i les
pregoneretes de Festa Major: la Noa Pujol Díaz i la
Lila Tamet Martínez.
Tot seguit, tradicional sopar “Pa amb tomàquet”.
22.30 h. Concert de La Banda del coche rojo
Can Rafart

DIMECRES 25 D’AGOST

10.45 h. Repicada de campanes

DISSABTE 28 D’AGOST

11.00 h El circ dels impossibles amb el Mag Stigman
Plaça de la Vila
20.00 h. SàpiensThe Game, concurs solidari en
favor de l’Associació Projecte Tabassaye
Plaça de la Vila
21.30 h. Havaneres i rom cremat amb el grup
Barcanova
Can Rafart
21.30 h. Correfoc infantil
(Lloc a determinar)

DIUMENGE 29 D’AGOST

21.00 h. Projecció del documental La guerra a ulls
d’infants
Jardinets Antoni Feliu

11.00h. Ofici solemne en honor dels Sants Genís
Església Parroquial
Tot seguit, visita als espais d’exposició permanent i
l’arxiu de la parròquia.

22.00 h Orquestra Tropikana
Can Rafart

12.00 h. Els Més Tumàcat en concert!
Plaça de la Vila

* La realització de les activitats de l'agenda està supeditada a la situació sanitària causada per la pandèmia i a les
restriccions que estableixi el Procicat

Més informació i entrades a vilassar.cat

AGENDA

20.00 h. Vesprada de poesia i música
Era de can Rafart

ESCRITS POLÍTICS

...NOMÉS NOSALTRES ENS PODEM CUIDAR... CUIDEM-NOS...
Amb tot el que està passant és evident que l’equip de govern està molt lluny de gestionar bé i de fer-ho de manera equànime
per tothom... En moltes ocasions ens “prenen el pèl”, i a sobre ens venen “sopars de duro” de la gestió... i lo greu és que es
pensen que ho fan bé, i si els qüestiones, s’enfaden?¿ Però tard o d’hora la vida posa tothom al seu lloc...Cal paciència...Per tant
la gent de Vilassar hem de ser els millor gestors de les nostres vides i del nostre entorn...sense esperar “res de l’altre món”
de la nostra administració. Amb una mica de sort, ens arreglaran algun carrer abans de les eleccions i si tota la oposició ens
continuem mantenint ferms, no ens podran apujar els impostos... Això serà un altre capítol...
La gent que vivim i treballem a Vilassar, ens hem de cuidar i tenir mà estesa a qui puguem ajudar... avui és el veí i demà podem
ser nosaltres... Sobretot amb el que fa a la gestió de la pandèmia, entre tot@s hi hem de posar molt de sentit comú: distància,
mascareta i ventilació... reduir les trobades socials i ser solidaris, grans, joves i petits... però la pandèmia també és més ampla i
cruel del que sembla, ens priva de les nostres vides, ens encotilla els nostres drets i ens colpeja amb les nostres feines i activitats
econòmiques. El virus a banda de la salut, també ataca la vida social i econòmica de tots plegats, per això hem de ser un poble
ferm i conseqüent... El millor gestor per nosaltres som tot@s, amb un criteri responsable i amb paciència per poder ajornar allò
que ens pot posar en risc. NO ENS LA JUGUEM!!!...Es cert que venim patint molt sobretot si hem perdut algun familiar o amic,
o que no podem fer la mateixa vida social, estar amb les persones que estimem i que compartim moments...,que ens angoixa
la feina, els crèdits, el lloguer i com arribarem a final de més, quin futur deixem pels nostres fills o nets, i que li estem fent al
nostre planeta...no ho podem resoldre... però podem fer petites coses, amb sentit comú, hem de poder trobar un equilibri just
per nosaltres i per la resta de persones que convivim en aquest petit poble mil·lenari.
Cal que ens vacunem, que tinguem paciència amb el personal sanitari i administratiu del CAP i que fem millor les coses
quotidianes... que assistim a la festa major i als actes socials, amb sentit comú i amb mentalitat solidària, que reciclem, que
estalviem benzina i energia, que col·laborem amb les entitats socials que ajuden a les persones com Càritas, VDDCC l’associació
local contra el càncer, els casals dels avis, associacions de veïns, etc... també amb la resta d’entitats culturals, esportives i
socials... ara més que mai és quan fa falta tot allò que puguem aportar, amb feina, diners, aliments, medicaments, roba, o estris
que puguin ser útils... o simplement en ser-hi per donar suport i “un cop de mà”...Gràcies gent de Vilassar per ser com sou... i
malgrat tot, bona Festa major... Cuideu-vos molt...
Pel que us calgui menester, ja ho sabeu: Joan Alfons Cusidó cusidomja@vilassardedalt.cat

Tota crisi comporta una oportunitat
Aquest Juny es compleixen tres anys del recorregut d’aquest mandat, tot i les dificultats sorgides de la pandèmia hem parat el
cop, no hem defalliten emprendre les mesures necessàries per a garantir els subministraments bàsics a les persones i famílies
vulnerables, en ajudar al comerç i entitats per mitigar la caiguda d’ingressos, mantenint actes culturals amb totes les mesures
sanitàries ben presents. Tots i totes ens hi hem deixat la pell.
Però ara, a part de seguir mantenint el suport necessari derivat de la crisi,toca posar-se a treballar pera reprendre les inversions
que hagin quedat aturades,a preparar uns pressupostos sense incrementar la càrrega fiscal,que permetin desenvolupar
polítiques redistributives de la riquesa mantenint la tarifació social progressiva a tots els preus públics i amb criteris d’accés
universal, mantenir les campanyes d’activació del comerç local i la cultura, recuperar el Servei de Pediatria per els nostres infants
i joves, tornar a posar en marxa el casal de la gent gran amb totes les activitats, desplegar una mobilitat urbana sostenible
amb propostes com la rotonda pel canvi de sentit del bus, implantant el bycing per a recorreguts curts entre els pobles veïns,
promoure un urbanisme sostenible amb habitatge assequible, mantenir un seguiment acurat de la neteja viària acompanyat de
campanyes cíviques, (recordem que no és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta) preservant i ampliant el patrimoni
del verd urbà tant necessari per a la salut i benestar ambiental, ampliar les mesures per a una economia sostenible i d’eficiència
energètica amb noves plaques fotovoltaiques a espais i equipaments municipals, fomentant les instal·lacions privades, seguint
les directrius europees que marquen els fons europeus NextGeneration.
Creiem que estem preparats per poder afrontar, amb majors garanties una recuperació després dels estralls de la pandèmia,
amb propostes transformadores en clau social, urbanística i mediambiental, un projecte que pal·liï les necessitats de la població,
en la recuperació econòmica, en drets socials, ecologisme i cohesió, aquí, també ens hi trobaran.
Portaveu Grup Socialista. Ma.Àngels Bosch Mauri

Més i millor participació, serveis públics per a tothom
Des de la CUP sempre hem defensat i recolzat tots aquells instruments democràtics que fomenten la participació ciutadana
de la política, i encara més la municipal, com poden ser els consells sectorials, les diferents comissions i tot tipus de processos
participatius. Celebrem que, recentment, s’han produït dos processos participatius, els pressupostos participatius i l’estudi de
mobilitat, però lamentem que aquests no s’han produït amb les mínimes garanties i condicions que haurien d’haver tingut.
La manca de transparència ha caracteritzat els dos processos, on no ha existit un reglament, unes bases o normes exposades
públicament on es defineixi clara i detalladament el funcionament del procés, elaborades i participades, entre altres, pel “Consell
de participació ciutadana” i que comptin amb un ampli consens de la pluralitat del poble. Unes normes que garanteixin que tota
proposta ciutadana serà contemplada, estudiada i tractada amb respecte, on els motius d’acceptació o denegació no siguin
arbitraris i les valoracions no siguin ambigües i poc clares. Bàsicament, uns processos on no es vulnerin els drets de participació
* Els escrits polítics no passen pel Servei de correcció

10

de ningú, on els ciutadans puguin defensar i explicar les seves propostes, si així ho desitgen, i no siguin menystingudes.
El Grup Municipal de la CUP Vilassar estem lluitant per la revisió a la baixa de les tarifes de la llar d’infants. Creiem que en
un context com l’actual no podem demanar més esforços a les famílies i han de ser les diferents institucions (Diputació de
Barcelona, Generalitat i Ajuntament), les que han d’augmentar les seves aportacions en benefici del dret a accedir a l’educació
de primer cicle de primària en condicions d’equitat. La tarifació social intenta establir aquestes condicions, i precisament per
això no pot ser una taula de preus congelada per sempre més. No acabem d’entendre per què ens trobem amb l’oposició frontal
de l’equip de govern a la revisió immediata de cap dels conceptes de la tarifa, ni a establir quotes diferenciades de menjador,
per lactants o per ús esporàdic, ni tampoc a revisar els preus fixos com les permanències. S’han entestat a defensar que la llar
d’infants és molt econòmica, i res més lluny de la realitat. La moció presentada el ple de maig per fer un estudi en profunditat
amb la intenció de veure les possibilitats de revisió de preus va ser aprovada malgrat el vot contrari d’ARA Vilassar. No ens
donem per vençudes i continuarem treballant-hi per aconseguir el màxim consens dels grups municipals i tirar-ho endavant.
Assemblea de la CUP Vilassar

JUNTS: PEL VILASSAR QUE VOLEM
Des de Junts estem incidint perquè els canvis que necessita Vilassar tirin endavant, així ens vam comprometre amb l’aprovació
dels pressupostos. Però creiem que hi ha necessitats urgents i reals que no s’estan realitzant, tant a la via pública com en els
nostres serveis essencials i, si bé hi ha accions previstes als pressupostos a les que vàrem donar suport i que s’estan portant a
terme, des de Junts pensem que no amb tota la diligència que caldria. Tanmateix les zones verdes públiques de Vilassar estan
deteriorades i descuidades, així com els parcs infantils; considerem que caldria fer una acció important en aquests àmbits sense
necessitat d’esperar al final de mandat.
També cal trobar solucions a l’atenció primària del nostre CAP donat el volum d’incidències que es produeixen, malgrat no ser
competència municipal, el consistori no pot romandre passiu.
D’altra banda, cal actuar davant l’incivisme: trencament de vidres, pintades, robatoris, etc. que crea inseguretat a la ciutadania.
Per això creiem que una de les primeres accions hauria de ser posar càmeres a les entrades i sortides de vehicles del poble com
ho fan altres municipis.
Totes aquestes accions necessàries, i que algunes podrien ser immediates, no depenen de Junts al no estar al govern, però
seguirem treballant dia a dia per aconseguir tenir el poble que volem i sempre d’una manera proactiva.
Recordar-vos que des de Junts apostem per fer política de manera propera, per tant, per qualsevol cosa, podeu contactar amb
nosaltres a través del e-mail vilassardedalt@junts.cat

Un poble viu en tots els sentits
La pandèmia ens ha obligat a viure una cinquena onada que, en un moment on tot indicava que estàvem a la recta final, ha suposat
un esforç feixuc i difícil pels vilassarencs i les vilassarenques. Nosaltres teníem clar, però, que la pandèmia no havia acabat,
principalment per un factor important:sabem que quan les onades de contagis van de baixada i aconseguim descongestionar
els hospitals, encara seguim tenint feina als serveis d’atenció a les persones de les administracions locals.
Des d’ARA Vilassar hem defensat sempre que la direcció de qualsevol de les nostres decisions ha d’apuntar cap a l’objectiu de
tenir un poble viu, per viure-hi i per viure’l. I això es teixeix amb la clara convicció de no deixar ningú enrere i estar al costat dels
qui pateixen dificultats en el seu dia a dia. Ho ha estat sempre, però ara té l’accent posat en fer front a totes les conseqüències
de la pandèmia, estant preparats i atents als mesos vinents i a l’onada social que vindrà després de la sanitària.
Però aquesta emergència social no pot fer-nos oblidar altres aspectes que potser no ens exigeixen urgència, però que són elements
clau en la fórmula per tenir un poble viu: hem estat al costat de tota comunitat educativa, de dins i de fora de l’aula, perquè els
infants i adolescents puguin seguir desenvolupant-se, icontribuint a que l’escola, com a element essencial, es mantingués oberta
durant tot el curs; hem estat al costat dels botiguers i les botigueres, potenciant campanyes que promocionin el comerç local que
tan vam necessitar durant el confinament i que, per la contribució a la vida i riquesa del municipi, hem de preservar i potenciar.
I volem ressaltarun element que, a més de la seva importància, defineix Vilassar: la seva vida cultural i associativa. Vam organitzar
la Festa Major dels Sants Màrtirs, com a activitat base de la cultura popular, amb espectacles per a infants, joves i adults i
comptant amb les entitats de cultura popular de la nostra vila i, de la mateixa manera, estem organitzant la Festa Major dels
Sants Genís. Hem mantingutobert el Teatre La Massa, amb espectacles de música, dansa i teatre,demostrant que la cultura és
segura. Hem pogut gaudir de les Vetlles d’Estiu gràcies a les entitats que hi han programat activitats i ja s’està definint una nova
edició del Revela’t que ens convertirà, de nou, en la capital de la fotografia analògica. A més, hem obert una subvenció per a
totes les entitats que vulguin organitzar activitats culturals, per ajudar-les i potenciar encara més les seves accions.
Combatre l’emergència social que la pandèmia de la Covid-19 ha potenciat no pot anar en detriment del poble actiu i associatiu
que és Vilassar. Perquè no volem que ningú es quedi enrere, però també perquè tenim clar que la ruta correcta és la que ens
porta a un Vilassar viu, per viure-hi i per viure’l.
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#VilassariTu a Instagram
@josepmcorbella

@carlitus24

@ferranl54

Seguiu l’actualitat de Vilassar al canal de
Telegram de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
Des del novembre de 2019,
l’Ajuntament de Vilassar disposa d’un
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.

@nicolas_rilo

