
Un any marcat per la pandèmia.  

Aquest dies es compleix un any de la declaració de l’estat d’alarma causada per la COVID19: mesos 

en que ens vam veure obligats a quedar-nos a casa i a estar atentes diàriament a les noves 

recomanacions sanitàries que ens restringien l’activitat, el moviment i que capgiraven la nostra vida. 

Des del primer moment, des d’ARA Vilassar i l’equip de govern municipal vam decidir agafar el bou 

les per banyes i posar-nos a treballar per a que els efectes sobre el nostre poble fossin els mínims 

possibles. D’aquesta manera, valorant setmanalment la situació des de tots els àmbits i serveis 

municipals es proposaven accions i mesures que es debatien i consensuaven amb el conjunt del 

consistori i s’aplicaven amb la màxima celeritat.  

Així,  vam ser dels primers pobles del Maresme no tant sols a reduir taxes a comerços i restauració 

sinó a donar-los ajuts directes que els ajudessin a superar un tancament al qual es van veure obligats. 

Vam acordar ajuts a entitats que comptàvem amb uns ingressos que s’esfumaven per la manca 

d’activitat. I sobretot, vam invertir més de 300.000€ en ajudes socials per reduir i esmorteir l’impacte 

de la Covid entre la població i deixar un marge d’estabilització de l’economia de les llars. Mesures, en 

tot el seu conjunt, que garantien que ningú quedava enrere i que potenciaven un Vilassar actiu tot i 

les circumstàncies. Objectius imprescindibles en el nostre model de poble. 

Vilassar ha hagut de renunciar a moltes coses, però un cop superat aquest any duríssim podem 

comprovar que ens en sortim: Sortim al carrer per comprovar que aquella botiga i aquell bar del 

nostre barri, amb molt d’esforç, segueixen apujant la persiana per estar al nostre servei; Revisem 

l’agenda municipal i comprovem que les nostres entitats s’adapten a les mesures sanitàries i 

ofereixen activitats amb ganes de seguir fent bategar la nostra comunitat; I si mirem les famílies del 

nostre entorn, veiem que els qui amb la pandèmia ho estaven passant malament, mica en mica se’n 

van sortint.  

Durant molt de temps recordarem aquest any terrible i lamentarem l’afectació a la salut i les vides de 

veïns i veïnes del poble. Però mirarem Vilassar i veurem que de nou , entre totes i tots, com fem 

sempre, ens en sortim.  

 

 

 

 


