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Vilassar viu, Vilassar per viure’l i Vilassar per viure-hi, estem treballant de valent per assolir els 3 reptes a què ens vàrem 
comprometre. Els darrers mesos us hem parlat  del Vilassar per viure-hi, i és que hem esmerçat molts esforços per assolir 
aquest objectiu (millores en espais públics, millora  d’equipaments amb especial atenció als equipaments esportius municipals, 
municipalitzacions de serveis essencials com són l’aigua i la neteja viària, adquisició habitatge públic, creació a Vilassar dels 
pressupostos participatius, recolzament del teixit associatiu i comercial en moments tan delicats com els que hem passat 
aquests anys, etc). I ara  que som a ple estiu, del que us volem parlar és del Vilassar per viure’l, viure Vilassar.
Volem fer de Vilassar un referent cultural i social, i és que a Vilassar realmentpaga  la pena viure-hi. Fa unes setmanes tancàvem 
la 1ª edició del Festival Floral, ens trobem immersos en una nova edició de les vetlles d’estiu i som a les portes d’una nova festa 
major d’estiu, la dels Sants Genís.  Han tornat les festes dels nostres barris, hem reprès amb total normalitat les activitatsal Casal 
de Can Rafart, i hem tingut una gran acollida al Casal d’estiu de l’espai jove.
La propera festa major te 3 eixos. El principal, el paper que un any més desenvolupen les nostres entitats, que són el més clar 
exponent del Vilassar viu. El segon eix ho són els concerts i espectacles per a tots els públics i amb una òptima combinació d’artistes 
de renom del panorama musical català i d’artistes locals, emergents uns, i ja consolidats uns altres, i és que a Vilassar hi ha molt de 
talent. El 3er eix no podria ser un altre que l’eix vertebrador on famílies i amics ens retrobem de nou amb  els àpats populars. 
Cal seguir avançant en la creació d’espais on totes i tots els vilassarencs i vilassarenques puguem gaudir, i la inauguració del nou 
skatepark en el marc dels actes de festa major és un gran exemple del que això signifi ca. Un grup de persones varen treballar 
de valent perquè això fos possible, varen convèncer la resta de veïnes i veïns que això valia la pena, i en aquest moment aquest 
equipament és punt de trobada de moltes i molts joves de Vilassar. D’això es tracta, que totes i tots tinguem el nostre espaii amb 
ple respecte cap a  tota la diversitat.
Des del grup d’ARA Vilassar seguirem treballant per assolir els 3 reptes que enunciàvem a l’inici d’aquest escrit, però ara toca 
demanar que gaudim del Vilassar per viure’l, viure Vilassar.
Us volem desitjar a totes i tots un magnífi c estiu, i que gaudiu de tota la oferta cultural i festiva que Vilassar es capaç d’oferir. 

Últimament tenim els carrers atapeïts d’obres, la majoria arranjaments provisionals, però obres defi nitives que posin solució als 
problemes no gaires.
És necessari comptar amb un pla anual d’arranjament de carrers. Així ho farem quan Junts entrem a govern, i no fer-ho a un 
any de les eleccions municipals (Maig 2023). D’això se’n diu electoralisme en llenguatge suau. Perquè aquesta és una tasca de 
manteniment que s’hauria de fer tot l’any, cada vegada que es detecta un carrer en mal estat. 
Respecte a larotonda de Can Banús per facilitar el gir de l’autobús, evitant el molest senyal acústic, JUNTS hem apostat per 
trobar unasolució ràpida per evitar les molèsties als veïns. No compartim la manca de previsió que hi ha sobre el futur del barri 
en aquest projecte. Sense resposta a les següents preguntes:
Perquè el projecte el condiciona el fet de que passem de 51 a 73 habitatges?
Donat el dèfi cit actual de places d’estacionament al barri,és sufi cient només una plaça per habitatge tenint en compte l’increment 
de densitat de població que es preveu en el futur?
Quina és la millora de serveis públics previstaper l’increment de població al barri?
La incertesa sobre la afectació que pot portar aquest projecte de reurbanització que condiciona l’execució delarotonda, és el que 
ens va portar a un sí crític en forma de abstenció.
Per altra banda, també ens preocupa com es gestionarà el problema de les entrades i sortides de Vilassar que ja estan col·lapsades.
També ens agradaria deixar constància que Junts NO ESTEM D’ACORD amb la gestió de la poda diferenciada, i lluitarem i 
recolzarem a tots els veïns i veïnes.
Finalment,desitjar-vos a tots i a totes un bon estiu i unes bones vacances. Recordar-vos que estem a la vostra disposició pel que 
necessiteu: vilassardedalt@junts.cat.
Bona Festa Major!!!
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premissa “d’abaixar les tarifes per a tothom” i per tant pal·liar la desigualtat addicional induïda a partir d’ara. Si és així, s’hauran 
de reformar les tarifes, l’ordenança tornarà al ple i comptarà amb el nostre vot.
La rotonda de Can Tarrida, una solució que hipoteca el futur de la zona
En aquest ple també es va aprovar la modifi cació del pla de Can Tarrida pactada amb la propietat, amb l’objectiu de fer una 
rotonda i solucionar el problema de sorolls dels autobusos.
- Augmentarà la quantitat d’habitatges de promoció lliure que ni resultaran més assequibles ni seran ocupats per la gent del 
poble que ho necessita. Milloraran, això sí, els benefi cis del promotor.
- S’incompleix de manera fl agrant un acord de totes les forces polítiques al mandat anterior, segons el qual tota modifi cació dels 
plans urbanístics s’aprovaria només si almenys el 30 % dels habitatges fos de protecció ofi cial. En el cas que ens ocupa només 12 
dels 73 habitatges serien protegits, i a més 10 dels quals els hauria de construir el propi Ajuntament de Vilassar!
En resum: de pressa i corrents s’aproven unes modifi cacions urbanístiques sense major concreció, sense passar pel grup de 
territori, amb una única reunió de portaveus, tot per tal de donar sortida a una demanda veïnal que trobem molt justa, però que 
s’havia deixat aparcada i es desperta de cop i volta per no deixar temes pendents de cara a les eleccions.
Assemblea de la CUP Vilassar
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DIMARTS 23 D’AGOST
19.00 h. Inauguració de l’exposició de fotografies de 
Lali Canals
Sala de La Massa CCV

21.00 h. Geganit
Plaça de la Vila i carrers i places del poble

DIMECRES 24 D’AGOST
19.00 h. Ballada de Sardanes
Jardinets Anton Feliu

19.00 h. Despertada dels gegants
Plaça de la Vila

19.30 h. Inici de Festa Major
Plaça de la Vila

21.15 h. Pregó de Festa Major
A càrrec del CE Vilassar
Plaça de la Vila

21.30 h. Pa amb tomàquet
Plaça de la Vila

21.30 h. Ball de nit amb Bad Classics i Muchosaxo
Plaça de la Vila

DIJOUS 25 D’AGOST
10.30 h. Gegantonada
Plaça de la Vila

11.30 h. Ofici Solemne
Església Parroquial

13.00 h. Brindis de Festa Major
Plaça de la Vila

Tot seguit. Concert - vermut
Plaça de la Vila

13.30 h. Comiat d’en Lluís i la Maria
Plaça de la Vila

18.00 h. Sindriada
Plaça de la Vila

22.00 h. Concerts a can Rafart amb Robert Poch, Buhos 
i DJ Willow
Parc de can Rafart

DIVENDRES 26 D’AGOST
11.00 h. Rebombaigua! Cercavila de rebombori + aigua!
Des de la Plaça del Teatre

18.30 h. Hora del conte de Festa Major
Plaça Miquel Martí i Pol

19.00h. Street Tennis
Pistes exteriors de can Banús

22.00 h. Correfoc
Des de l’Estrella

23.30 h. Concerts a can Rafart amb Roba estesa, El 
Pony Pisador i DJ Petter Huelts
Parc de can Rafart

DISSABTE 27 D’AGOST
11.00 h. Programació infantil: Balambambú
Plaça de la Vila

12.00 h. Concurs d’arrossos de Festa Major
Plaça de la Vila

29.00 h. Presentació del llibre ‘Les marededéus 
desaparegudes de la Cerdanya’
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt

21.00 h. Nit de Food Trucks i restauradors locals
Plaça de la Vila

22.30 h. Ball de Festa Major amb l’orquestra Albatros
Plaça de la Vila

22.30 h. Correfoc Infantil
Des de la Farmàcia de Dalt

DIUMENGE 28 D’AGOST
10.00 h. Festa de l’SkatePark
Zona esportiva de Vallmorena

20.00 h. Vesprada poeticomusical
Pati del Casal Piferrer

21.00 h. Sardinada Popular
Parc de can Rafart

22.00 h. Havaneres a i rom cremat
amb el grup Serra de Marina
Parc de can Rafart

Més informació a vilassar.cat
* La realització de les activitats de l'agenda està supeditada a la 
situació sanitària causada per la pandèmia

AG
EN

D
A


