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Les obres del carrer Anselm Clavé van fi nalitzar el mes de juliol després 

de tres mesos i mig de treballs, que han consistit en la renovació dels 

serveis soterrats de clavegueram, aigua i enllumenat públic, així com 

la canalització per al soterrament dels traçats aeris de telefonia i 

enllumenat. Els treballs també han inclòs punts de recollida d’aigües 

pluvials a l’eix del carrer i una pavimentació de plataforma única amb 

criteris de prioritat invertida, amb combinació de llamborda i asfalt 

acolorit, com la del carrer  Nou. 

Finalitzen els treballs de 
reurbanització del carrer 
Anselm Clavé

L’edició d’aquest butlletí s’ha tancat 
el dia 20/07/22
Edició: Ajuntament de Vilassar de 
Dalt. www.vilassar.cat 
Redacció i fotografi a: Camí de 
Mataró, 10. comunicacio@
vilassardedalt.cat
Assessorament lingüístic: Joan 
Brossa. CPNL de Vilassar de Dalt
DL: B 14056-2021

Segueix-nos a les xarxes socials!

@vilassardedalt Ajuntament de 
Vilassar de Dalt

@vilassardedalt
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14 propostes a la fase final dels 
Pressupostos participatius

Són 14 les propostes que passen a la fase final de 
votació dels Pressupostos participatius 2022 que 
s’engegarà el proper mes de setembre. 

Una quarantena de persones van participar a la 
segona jornada participativa en què  es va decidir 
col·lectivament les propostes que passen a la fase final 
de votació dels Pressupostos participatius 2022. 
Cadascuna de les propostes, prèviament validades pel 
personal tècnic de l’Ajuntament, va ser puntuada de 
forma col·lectiva per les persones assistents al taller 
mitjançant una dinàmica participativa grupal. 
Les propostes que passaran a la fase final de votació 
són les que han quedat en les primeres 14 posicions: 
• 1. Ampliació de l’Skatepark (2a fase)
• 2. Tancaments de fusta per a contenidors 
• 3. Miralls als encreuaments de La Fornaca
• 4. Mobiliari esportiu a les pistes d’atletisme 
• 5. Font al parc de can Sabatés/can Cabanyes
• 6. Adequació de les voreres del barri de Sant 

Sebastià
• 7. Millora de la il·luminació i la seguretat del camí 

de la Costa 
• 8. Recuperació de fonts històriques
• 9. Rocòdrom infantil a can Rafart 
• 10. Millora de l’espai adjacent a l’entrada de la pista 

d’atletisme 
• 11. Rocòdrom exterior a les pistes d’atletisme 
• 12. Instal·lació de punts de càrrega de cotxes 

elèctrics 
• 13. Increment de la dotació de fonts públiques 
• 14. Millores als contenidors del camí de Mataró

Ara, l’Ajuntament està treballant per acabar de definir 
les propostes i pressupostar-les. Entre els mesos de 
setembre i octubre s’iniciarà el període de votació que 
es podrà fer en línia o bé de forma presencial, dipositant 
una butlleta a les urnes que s’habilitaran a diferents 
punts del municipi.
Podeu ampliar la informació del procés al web 
participa.vilassar.cat.
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L’Ajuntament renova el Segell 
Infoparticipa de transparència i 
bon govern 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt ha estat reconegut, 
un any més, amb el Segell Infoparticipa, un distintiu 
que reconeix la qualitat i la transparència de la 
comunicació pública local. Amb la informació 
publicada al llarg del 2021, l’Ajuntament ha 
aconseguit una avaluació del 90,38% complint 
un total de 47 indicadors dels 52 requerits. Això 
ha permès a l’Ajuntament situar-se entre els 136 
ajuntaments catalans, dels 947 analitzats, que 
obtenen aquest guardó. 

L’alcaldessa i regidora de Comunicació, Carola 
Llauró, va recollir el guardó que acredita la 
transparència de l’Ajuntament en un acte a la Sala 
d’Actes del Rectorat de la UAB. 
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Es presenta l’Informe de 
Defensa Ciutadana de l’any 
2021

Vuit expedients de queixa oberts el 2021 i trenta-
una sol·licituds d’ofici.Aquestes són les xifres que 
recull l’Informe Anual de Defensa Ciutadana que 
es va presentar durant el passat Ple del mes de 
juny.

Durant l’any passat, el defensor de la ciutadania va 
atendre 8 casos de queixa i 31 actuacions d’ofici, 
gairebé totes relacionades amb el manteniment de la 
via pública. Per àrees, les de manteniment i via pública 
són les que recullen més casos atesos.  També hi ha 
destacat un augment de les queixes particulars entre 
veïns i veïnes.

Entre les recomanacions emeses pel defensor en el 
seu informe anual, hi destaca l’erradicació del silenci 
administratiu, la millora de la comunicació i la difusió 
de la pròpia institució de Defensa Ciutadana.

Defensa Ciutadana - Jaume Solé Riera
Casal Piferrer
C/ Mestra Viladrosa, 44
08339 Vilassar de Dalt
defensaciutadana@vilassardedalt.cat
Tel. 93 693 14 16
Horari: dimecres de 17.30 a 19.30 h

Consulteu tota la informació del servei i el seu 
funcionament a https://vilassar.cat/serveis-
i-tramits/serveis-a-la-ciutadania/defensa-
ciutadana

L’Ajuntament amplia la 
recollida de restes de poda i 
jardineria porta a porta

Després de l’èxit de la prova pilot de recollida de 
restes de poda i jardineria porta a porta i l’ampliació 
del servei la primavera passada, l’Ajuntament estén 
de nou el servei a la Cisa a partir del setembre.

L’1 de novembre de 2021, l’Ajuntament va endegar 
una prova pilot al barri de les Oliveres consistent en la 
recollida de restes de poda i jardineria porta a porta. 
Aquesta acció es va proposar per millorar la recollida 
de la fracció vegetal, i evitar que aquesta   acabi 
al contenidor d’orgànica, i també per eliminar els 
problemes amb abocaments incontrolats de residus 
de tot tipus a les saques que hi ha al carrer, destinades 
exclusivament a les restes de poda. El servei consisteix 
en la recollida d’unes saques, repartides prèviament al 
veïnat, destinades a dipositar-hi les restes de poda dels 
jardins i que, un cop plenes, són recollides a la porta de 
casa pels Serveis Municipals.

Vistos els bons resultats obtinguts d’aquesta prova 
pilot, la primavera de 2022, l’Ajuntament va ampliar 
aquesta recollida al barri de la Fornaca i als carrers 
Tarragona, Lleida i Girona. Ara, es torna a ampliar 
l’abast del servei a la zona de la Cisa. El veïnat dels 
carrers Burriac, Montcabrer, Sant Mateu, Céllecs i 
avinguda Comtal podran fer ús d’aquest servei a partir 
del proper mes de setembre.

Del 14 al 20 de juliol, l’Ajuntament ha realitzat una 
campanya de comunicació als veïns afectats, fent  
visites porta a porta, en què s’han entregat dues 
saques per a la recollida i s’ha explicat el servei. De la 
mateixa manera que es recullen els voluminosos prèvia 
trucada a l’Ajuntament, es podrà trucar a l’OAC, al 
telèfon 937539800, sol·licitant la recollida de les saques 
prèviament lliurades . Aquest servei   s’efectuarà 
setmanalment i el dia de recollida establert serà tots els 
dimecres. Tot i així, quan el veïns facin  la trucada, se’ls 
donarà una data de recollida. 

L’Ajuntament completa l’acció de la millora del 
reciclatge de les restes de poda, cedint compostadors 
als veïns que estiguin interessats a  fer compostatge 
casolà,tot oferint suport per aprendre a fer-ne, en cas 
que sigui necessari.

Per a més informació cal posar-se  en contacte amb 
l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt, trucant al 937539800, o per correu electrònic a: 
gardelllj@vilassardedalt.cat.
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26 anys de les Jornades contra 
el càncer a Vilassar de Dalt

Les activitats van continuar al llarg de tot el dia 
amb actuacions de ritmes llatins, els balls de l’Aula 
de Dansa de Vilassar, un tastet de danses del 
món amb l’Acadèmia Blue Moon Dansa, el grup 
vilassarencTikeNilaBollywood o l’associació Anwar 
Oriental & Som Bollywood i el concert de Miquel 
Nafria, dissabte al vespre. També va tenir lloc un 
concurs solidari de puzzles organitzat per  Magin 
Juguetes i activitats infantils. No hi van faltar els 
àpats populars, el tradicional mercat de productes 
de tot tipus i les parades de fruita i verdura. El 
mateix dissabte, el Consell d’infants va col·laborar a 
la fira amb un bingo musical que va destinar tota la 
recaptació a Vilassar contra el càncer.
Diumenge va començar amb un taula rodona sobre 
experiències personals. Tot seguit, una exhibició i 
passejada de cotxes clàssics a càrrec del Club Clàssics 
de Barcelona, que van atreure l’atenció dels assistents 
al parc de can Rafart. I al llac, no hi va faltar la navegació 
de maquetes de vaixells que va tancar l’edició d’enguany 
de les Jornades contra el càncer. 

Després de l’aturada per la pandèmia, les Jornades 
contra el càncer s’han reprès aquest any amb 
dos dies plens d’activitats per a totes les edats i 
gustos, que van servir per a recaptar fons per a la 
investigació oncològica. 

La inauguració oficial de les jornades  va tenir lloc 
dissabte 4 de juny amb la presència de l’alcaldessa, 
Carola Llauró,  i la regidora d’Atenció Social,  Carme 
Terradas, acompanyades de la resta d’autoritats locals 
i de la nova Junta directiva de l’entitat Vilassar de Dalt 
contra el càncer, encapçalada pel nou director, el Dr. 
Ignacio Blanco. Les taules rodones amb professionals 
de la medicina oncològica van donar el tret de sortida 
al programa de la 26a edició.
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Can Rafart acull la 22a edició 
de l’Aplec de Sardanes

Després que el passat mes de març s’hagués de 
posposar a causa de la pluja, el dilluns 6 de juny 
es va celebrar, finalment, el 22è Aplec de Sardanes 
de Vilassar de Dalt.

La carpa de can Rafart va acollir una edició gairebé 
estiuenca de l’Aplec de Sardanes de Vilassar de Dalt. 
Coincidint amb la festivitat de la segona Pasqua, 
el Grup Sardanista de Vilassar va reunir amants 
de la sardana per escoltar i ballar amb la música 
de les cobles Marinada, Principal del Llobregat i 
Mediterrània. Durant tot el matí es van poder sentir 
sardanes amb títols referents a boscos, parcs, jardins 
i fonts, interpretades alternativament per totes tres 
cobles. Un dels moments especials de la jornada va 
arribar amb la sardana ‘Espurnes perpètues’, de Jordi 
Molina, interpretada per les 3 cobles convidades, amb 
la direcció de Jordi León i Jaume Yelo a les timbales.
L’Aplec també va comptar amb la tradicional 
Fira d’Artesans i va servir per resoldre el concurs 
Sardanejant que ha ocupat durant les darreres 
setmanes, els aparadors de les botigues de la vila amb 
imatges i enigmes de la història de l’entitat i que va 
guanyar Paola Salas Rivera.

El Casal de la gent gran tanca 
el curs amb una festa a can 
Rafart

El dijous 30 de juny es va celebrar la festa de fi de 
curs del Casal de la gent  gran de can Rafart, un 
esdeveniment que va reunir les persones usuàries 
després de dos anys sense actes presencials. 

L’acte va servir com a represa de les activitats festives 
al Casal i també com a agraïment i homenatge a les 
persones voluntàries i a l’antiga junta del Casal a qui 
es va reconèixer amb diversos obsequis. L’acte va 
comptar amb la participació de l’alcaldessa, Carola 
Llauró i la regidora de Cicles de vida, Carme Terradas, 
que van compartir berenar i celebració amb totes les 
persones usuàries del Casal. La festa va acabar amb 
ball i música en directe a la Sala polivalent de can 
Rafart. 

26 anys de les Jornades contra 
el càncer a Vilassar de Dalt

El Festival de la Petita Infància 
reuneix 24 nadons nascuts el 
2021

Dels 56 nadons nascuts a Vilassar de Dalt durant l’any 
2021, 24 van formar part de la foto de família que es va 
fer en el marc del Festival de la Petita Infància, que es 
va celebrar al parc de can Rafart el passat mes de maig.

Segueix l’actualitat de Vilassar al 
canal de Telegram de l’Ajuntament

L’Ajuntament disposa d’un 
canal de  comunicació a 
través de l’aplicació Telegram 
que se suma als perfils que 
el consistori ja té a Twitter, 
Facebook i Instagram, 
l’Ajuntament i representa una 
eina de gran immediatesa 
per comunicar convocatòries 
i activitats d’interès per a la 
ciutadania. Pots subscriure’t al 
canal cercant aj_vilassardedalt 
a l’aplicació.



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

El passat dijous 23 de juny, la Flama del Canigó 
va arribar novament a Vilassar des del cor dels 
Pirineus. Ho va fer de mans d’atletes voluntaris 
del CE Fondistes de Vilassar i del CE Sensacions, 
amb la col·laboració de l’ADF de Vilassar de Dalt. 
L’arribada de la Flama va donar el tret d’inici a la 
revetlla de Sant Joan en una nit que va continuar 
amb l’encesa de la gran foguera i la lectura del 
manifest, enguany pronunciat per la vilassarenca 
Joaquima Pujol.

La Flama del Canigó arriba a 
Vilassar

Vilassar ja té gatera municipal 

El Refugi d’animals de Vallmorena, que gestiona 
l’entitat APRODEGA, ha sumat un nou espai 
dedicat a tenir  cura dels gats.

El nou edifici, de 80 m2, acull gats en procés de 
recuperació després d’accidents, atropellaments, 
malalties o esterilitzacions; també recull gats 
censats i amb xip en el cas que s’hagin perdut , 
perquè els propietaris els puguin anar a recuperar . 
L’espai servirà també per afavorir l’adopció.

Vilassar rep el distintiu For Gender pel seu compromís amb la lluita 
per la igualtat de gènere

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt ha estat 
reconegut amb el distintiu For Gender SG City 50-
50, el primer en l’àmbit internacional que reconeix 
la tasca i els compromisos de les institucions en la 
lluita per la igualtat de gènere.

Amb aquesta distinció l’Ajuntament es compromet 
a seguir tirant endavant accions per a la igualtat 
de gènere durant els propers dos anys, moment en 
què es tornaran a avaluar els compromisos de les 

diferents àrees municipals en aquest sentit.El distintiu 
s’atorga seguint un procés d’avaluació i certificació 
dels compromisos adquirits per l’administració local 
que té en compte les competències municipals, la 
normativa nacional i els mandats 
i tractats internacionals en 
relació als drets de les dones 
i de les persones LGTBIQ+, el 
desenvolupament humà i les 
ciutats.
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d’alçada amb els concerts de Roba Estesa, Buhos,  el 
Pony Pisador i el cantautor local, Robert Poch, que 
presentarà el seu darrer treball. Tot i que el programa 
encara no està tancat, ja sabem que hi haurà actes 
tan esperats com el pa amb tomàquet la nit del 24, 
el concurs d’arrossos el dissabte 27, o la sindriada el 
diumenge 28. Tampoc hi faltaran la cercavila amb els 
gegants ni els correfocs dels Diabòlics.

La música tindrà, de nou, un protagonisme especial 
a la Festa Major dels Sants Genís que se celebrarà 
a Vilassar, del 24 al 28 d’agost. Grans noms del 
panorama musical català com Roba Estesa, Buhos, 
el Pony Pisador o Robert Poch ompliran les nits de 
Festa Major.

Amb el final del mes d’agost arriba la Festa Major 
dels Sants Genís que, un cop més, buscarà reunir els 
vilassarencs i les vilassarenques per acomiadar els 
vespres d’estiu i les vacances. Per fer-ho, la Comissió de 
Festes i la Regidoria de Festes han dissenyat un cartell 

Buhos, Roba Estesa, el Pony Pisador i Robert Poch, protagonistes de 
la Festa Major d’agost

Consulta les tarifes d’estiu de la Piscina del SEM can Banús

Durant els mesos d’estiu, la Piscina del 
SEM can Banús ofereix preus, bonus i 
passis especials per aquesta temporada. 
Les entrades puntuals van dels 3,60 € als 
4. 25 €. Els passis de temporada d’estiu 
van dels 51 € als 86 € en funció dels mesos 
i l’edat dels usuaris i usuàries. Finalment 
els bonus de 5 i 10 entrades van dels 14 
€ als 30€. 
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El SEM Can Banús, i en particular la piscina municipal, és una instal·lació imprescindible si ens fi xem en els objectius de promoció 
de la salut entre els vilassarencs i les vilassarenques. La promoció d’hàbits saludables inclou la realització d’un mínim de mitja 
hora diària d’activitat física, i en aquest sentit les activitats programades, i l’accés lliure a les instal·lacions del SEM Can Banús, 
són una eina imprescindible en el nostre municipi.
En aquest context, pensem que cal dur a terme una refl exió de futur sobre els horaris d’aquest equipament i el tipus de servei 
que presta, en particular els mesos d’estiu. Són diverses les queixes que ens han arribat pel fet que no és fi ns el mes de juliol que 
la piscina obre la coberta i permet l’accés no només a nadadors habituals, sinó a banyistes que volen gaudir-ne per refrescar-se. 
En particular per a les famílies, resulta un recurs molt necessari, avui en dia limitat als mesos de juliol i agost.
Ja des de fa anys, i en particular aquest 2022, la calor s’avança al mes de juny. Hem tingut, com molts meteoròlegs han apuntat, 
un mes de juny amb la calor pròpia del mes de juliol. En aquest context, i ja que Vilassar de Dalt no disposa del recurs natural de 
la platja que sí que tenen els pobles de mar, hem de ser capaços d’iniciar abans el període en què la piscina està descoberta (per 
exemple, pels volts de Sant Joan). I, igualment, hem de ser capaços d’allargar-lo, almenys, fi ns a l’11 de setembre.
Proposem la creació d’un grup de treball sobre el SEM Can Banús que analitzi, des de la perspectiva de treballadors de la 
instal·lació, experts del sector i, especialment, dels usuaris, les possibilitats de millora a implementar els propers anys ens 
horaris i els servis estivals de la piscina municipal.
PSC - Vilassar de Dalt

Els horaris d’estiu de la piscina

El 06/12/2022, fi nalitza la concessió de 50 anys de l’aigua amb l’antiga SOREA... TOTS els grups i regidors municipals estàvem 
d’acord a assumir la gestió directa per l’Ajuntament, millorar el servei i abaratir el cost per a la ciutadania (sense benefi ci 
industrial, ni cost empresarial, ni impostos per empresa privada). Això ho paguem ara i a més un suplement pel cicle de l’aigua 
que es van “inventar” el 2010 per aconseguir uns ingressos extres, que en el seu moment es van cobrar per avançat (12 anys) 
per tapar el dèfi cit dels comptes municipals. Afegir que durant aquests anys no s’ha fet un adequat seguiment i control del 
contracte, sobretot per part dels darrers equips de govern (ARA-ERC i abans GEVD-ERC). Per exemple en el casc antic encara hi 
ha canonades de fi brociment que porten aigua, un element considerat “no apte” per a la salut humana... 
Pel que fa al clavegueram, el Ple de 30/10/1996 va acordar deixar de cobrar aquest servei a partir de l’any 1997 i integrar-ho en 
l’Impost de béns immobles (IBI) per facilitar la recaptació i l’estalvi administratiu, ja que ambdós es calculaven sobre el valor 
cadastral. Per això des d’aquesta data, hi va haver un increment de l’IBI destinat a pagar el manteniment i reparació de la xarxa de 
clavegueram. Si ara es pretén tornar a cobrar, o bé s’ha de reduir l’increment que es va afegir en el seu dia a l’IBI, o bé simplement 
s’ha de deixar de cobrar la nova taxa (que ja s’ha aprovat) a la ciutadania vilassarenca, o anul·lar el vigent acord del Ple del 1996.
L’equip de govern, ha decidit crear una empresa municipal de gestió privada per aquests serveis, i per tant NO ens estalviarem 
res, perquè s’haurà de pagar com una empresa privada. A més es contracta un gerent i personal administratiu que no és de 
subrogació. El PSC li ha donat suport perquè és com el seu soci a l’ombra, la resta de grups potser no han aprofundit i s’han 
quedat amb el titular de la municipalització de l’aigua. De fet soc l’únic regidor que s’hi oposa amb aquest format, perquè no 
te cap estalvi per la gent de Vilassar, al contrari, a curt termini suposarà un increment de preu, ja que es manté el format privat 
amb costos i impostos a repercutir, i a més s’ha de contractar un gerent i un servei administratiu paral·lel que porti la gestió. La 
meva proposta era integrar el control als serveis municipals (interventor, secretari, tresorer i tècnics) i absorbir el personal que 
per norma laboral està adscrit al contracte, i les inversions com totes les que es fan (asfaltat, voreres, enllumenat...) Això suposa 
estalvi i prioritzar els serveis bàsics enfront altres despeses o inversions qüestionables... Han aprovat un pressupost anual de 
198.606€ pel 2022 (per 25 dies de l’any) que com que no hi ha temps de gastar, anirà com a superàvit positiu pel proper any, la 
realitat pot ser que paguem per endavant les pèrdues del 2023 i així no es veu perquè és any d’eleccions municipals... Pel que 
necessiteu: Regidor no adscrit Joan Alfons Cusidó i Macià cusidomja@vilassardedalt.cat

LA “TRAMPA” DE L’AIGUA I EL CLAVEGUERAM...

Gratuïtat de la llar d’infants... però no del tot ni per tothom
Al ple de juny es va aprovar l’aplicació de la gratuïtat de la quota d’escolarització pel grup d’I2 a les llars d’infants derivat de 
la decisió de la Generalitat. En principi és una bona notícia que una de les quotes d’escolarització passi a ser gratuïta per a les 
famílies, això està clar, i per tant el nostre vot no podia ser negatiu. No obstant això, el Govern ha enfocat aquesta gratuïtat com 
un element propagandístic. Es comença la casa per la teulada introduint una nova desigualtat entre les famílies, i el compromís 
per fer gratuïts els altres cursos es deixa descansar en la “disponibilitat pressupostària” futura.
En les converses sobre els pressupostos de Vilassar pel 2022, la CUP volíem introduir més fi nançament municipal per l’escola bressol per 
tal de poder abaixar les tarifes. Davant la impossibilitat de posar-nos d’acord, vam trobar una sortida en la promesa del nou govern de la 
Generalitat per tal que l’I2 fos gratuït. L’acord va ser: “si la Generalitat paga l’I2 això representarà un estalvi per a les arques municipals que 
es reinvertirà a Can Roura en la forma d’una baixada de tarifes per als altres cursos”. Com que la Generalitat no pagarà la totalitat del cost 
de les places l’estalvi és molt menor al que podríem preveure. Davant això el que va fer l’equip de govern, en comptes de posar en comú la 
situació i trobar-hi una sortida conjunta, va ser informar tots els grups d’una solució que ja havia decidit internament.
Per altra banda, fi nalment es farà el reestudi de la tarifi cació social que demanem de fa temps. Esperem que es faci amb la 
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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

JUNTSxlesPERSONES



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
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