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BUTLLETÍ MUNICIPAL VILASSAR DE DALT  | JULIOL 2018

Aquest juliol han finalitzat els treballs de condicionament i millora de 

L’Estrella com a espai polivalent, que han recuperat el dibuix històric de 

l’estrella que presidia el punt més alt.

L’Ajuntament dona per finalitzats els treballs de millora que es van iniciar 

el passat mes de maig a l’edifici de L’Estrella. Els treballs, que han consistit 

en la col·locació d’un nou paviment, una nova porta d’accés i la renovació 

de la instal·lació elèctrica, han culminat amb el pintat de la façana i del 

dibuix històric de l’estrella que llueix al punt més alt de l’edifici.

Una de les prioritats de l’equip de govern en l’àmbit dels equipaments era 

la de recuperar aquest espai històric, que va ser seu de l’associacionisme 

vilassarenc des de finals del s. XIX. Des de l’any 2015 s’hi han fet diferents 

actuacions per donar a L’Estrella un ús social després del trasllat de 

l’antic mercat.

Acaben els treballs de millora 
de l’històric edifici de L’Estrella 

L’edició d’aquest butlletí s’ha tancat 
el dia 24/07/18
Edició: Ajuntament de Vilassar de 
Dalt. www.vilassar.cat 
Redacció i fotografia: Camí de 
Mataró, 10. comunicacio@
vilassardedalt.cat
Assessorament lingüístic: Laura 
Salomó. CPNL de Vilassar de Dalt

Segueix-nos a les xarxes socials!

@vilassardedalt Ajuntament de 
Vilassar de Dalt

@vilassardedalt
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Millores en la xarxa 
d’abastament d’aigua potable

El mes de maig van començar els treballs de millora 
de la xarxa d’abastament d’aigua potable a càrrec 
de l’empresa SOREA. Uns treballs que formen part  
del conveni regulador d’obres d’inversió a càrrec 
de la concessionària per al període 2017-2019, que 
es preveu que s’allarguin fins a finals d’agost en 
diferents punts del municipi.

Basant-se en l’estudi dels trams amb més freqüència 
d’avaries, s’ha redactat un projecte per a la renovació 
de les canonades en un conjunt de carrers, així com 
la instal·lació de vàlvules reguladores de pressió que 
permetin allargar la vida útil de les canonades i reduir 
les molèsties al veïnat i les ineficiències de la xarxa.

Les actuacions de millora van començar el mes de 
maig als carrers Joan XXIII, Pau Piferrer i Balcons. A 
finals de juny, les actuacions es van centrar al carrer 
Jaume I i a diversos trams dels carrers Joan Maragall 
i Guilleries.  Durant el mes de juliol, els treballs estan 
afectant  el carrer Del pi i diversos trams de Manuel 
Moreno, a la zona del barri del Pi. 

El passat mes de juny es van posar en funcionament 
les plaques solars d’autoconsum instal·lades a la nau 
vella de can Manyer. Aquesta instal·lació produirà 
uns 16.336 kWh/any i permetrà un estalvi energètic 
aproximat d’uns 4.000 euros anuals. 

La instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum 
generarà un màxim de 10 kW de potència que 
s’obtindrà de la llum del sol i donarà servei 
principalment a la biblioteca de can Manyer. Aquesta 
instal·lació suposarà un important estalvi energètic, 
ja que al llarg de l’any generarà 16.336 kWh, xifra 
que representa una reducció de 78,5 tones de CO2 
que no s’emetran a l’atmosfera. A nivell econòmic, 
l’estalvi aproximat serà d’uns 4.000 euros anuals. 

Aquesta actuació, que ha estat possible gràcies 
a una subvenció de la Diputació de Barcelona, 
s´emmarca dins les accions PAES (Pla d´Acció 
d´Energia Sostenible) com a mesura per a la reducció 
d´emissions contaminants. Es tracta d´una iniciativa 
europea que neix com a instrument clau per implicar 
els governs locals en la lluita contra el canvi climàtic, 
a la qual l’ajuntament s’hi va adherir l’any 2011.

Amb aquesta ja són tres les instal·lacions d’aquestes 
característiques que té l’ajuntament. També en 
disposen l´edifici de can Robinat (on hi ha ubicats els 
Serveis Tècnics, Viserma i Serveis Socials) i l´Escola 
Francesc Macià.

Una de les actuacions que estan alterant més la 
mobilitat al centre de la vila són els treballs al carrer 
Mestra Viladrosa, que han començat aquest mes 
de juliol i que es preveu que s’allarguin fins a finals 
d’agost.  En aquest carrer, a banda de les millores 
de la xarxa d’aigua i clavegueram, també s’aprofita 
per executar canalitzacions per al soterrament del 
cablejat aeri d’electricitat i telefonia, com també 
millorar la pavimentació. 

Totes aquestes actuacions se sumen a les que ja es 
van fer l’any passat als sectors de la Galbanya-Sant 
Pere (C/ Sauló d´en Roure) i La Cisa (C/ Burriac i C/ 
Comtal), i al carrer Clapés.

DIVENDRES

Es posen en funcionament les 
plaques solars instal·lades a la 
nau vella de can Manyer
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Aquest juliol han començat les obres d’adaptació 
de l’interior de la Nau Vella de can Manyer, element 
constitutiu del patrimoni singular local de Vilassar de 
Dalt. La Nau es prepara per acollir la secció tèxtil del 
Museu i el seu magatzem.

En aquesta fase s’habilitarà un nou accés principal 
des de la plaça Miquel Martí i Pol, i una nova sortida 
d’emergència al carrer Maria Tresa Recto i Civantos 
per donar compliment a les mesures de seguretat.

Pel que fa a l’interior de l’edifici es portaran a 
terme diferents actuacions que es concretes 
en el tractament de paraments interiors, la 
sectorització de les dues plantes, la construcció de 
serveis higiènics a la planta baixa, la instal·lació de 
sanejament, electricitat i il·luminació i la instal·lació 
contra incendis i protecció del conjunt de l’estructura 
metàl·lica.

Aquesta actuació té un cost total de 150.000 € i està 
finançada per la Diputació de Barcelona.

S’adapta l’interior de la Nau 
Vella de can Manyer per acollir 
la secció tèxtil del Museu

El Ple del mes de juliol va aprovar deixar sense 
efectes la modificació puntual nº 3 del POUM del 
sector “Horts de Can Jaumetó” aprovada inicialment 
al Ple d’octubre del 2016. En el mateix ordre del 
dia es va aprovar una nova proposta per reordenar 
aquest sector en el que s’hi preveuen pisos, espai 
verd i aparcaments públics i privats. 

La nova proposta de reordenació del sector de can 
Jaumetó, ubicat entre la riera Salvet, el carrer Manuel 
Moreno i els passatges Salvet i Nirell, substitueix 
tant el planejament vigent de l’any 2008 com la 
que es va aprovar inicialment el 2016. Amb aquesta 
modificació, aprovada al Ple de juliol, es preveu la 
construcció de 51 pisos amb aparcaments soterrats 
en un conjunt d’edificis que tindran accés des del 
carrer Manuel Moreno i la riera Salvet. La nova 
ordenació també proposa un espai lliure de zona 
verda i un aparcament públic soterrat que ocuparà la 
superfície on actualment hi ha l’aparcament de can 
Salvet. 

El Ple aprova una nova 
reordenació urbanística a 
la zona dels Horts de can 
Jaumeto

Preus dels passis de la temporada d’estiu de la Piscina municipal
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El Museu acull l’exposició 
“Ramon Llull i l’encontre entre 
cultures”

El Museu Arxiu va acollir, el passat dissabte 30 de juny, 
la inauguració de l’exposició “Ramon Llull i l’encontre 
entre cultures”. Aquesta exposició, impulsada per 
l’Institut Europeu de la Mediterrània, l’Arxiu dels 
Marquesos de Santa Maria de Barberà i l’Ajuntament, 
posa en relleu la importància de la figura de Ramon 
Llull com un dels erudits més importants de la 
Mediterrània, i ho fa amb material documental 
inèdit de la família Llull que, trasmès de generació en 
generació, es troba dipositat a l’arxiu del Castell de 
Vilassar. 

L’acte d’inauguració va comptar ambla presència 
del Sr. Semén Florensa, president de la Comissió 
Delegada de l’IEMED,de la Sra. Coral Cuadrada, 
directora de l’Arxiu dels Marquesos de Santa Maria 
de Barberà, que remarcà la importància de l’Arxiu 
com un dels fons patrimonials més destacats del 
nostre país i del Sr. Xavier Godàs, alcalde de Vilassar, 
felicitant-se perquè el nostre poble pugui acollir una 
mostra d’aquestes característiques.

La divulgació i la recaptació de fons van ser, un any 
més, els pilars de les Jornades contra el càncer que 
enguany arribaven a la 23a edició. Organitzades per 
l’associació Vilassar de Dalt contra el càncer amb la 
col·laboració de més de 300 voluntaris, les Jornades 
van concentrar en un cap de setmana xerrades, 
tallers, mercat, actuacions i àpats populars.

Com ja és habitual, la divulgació a la taula de la carpa 
de Ràdio Vilassar de Dalt va ser el centre del primer 
dia de la festa. Aquest any es va posar l’atenció en la 
prevenció en una taula rodona moderada per Manel 
Brun i amb la participació del Dr. José Ramon Germà 
Lluch, catedràtic d’oncologia mèdica, la nutricionista 
Laura Padró i la Dra. Carme Forcada, metgessa de 
família del CAP de Vilassar de Dalt.

Les jornades van comptar també amb el tradicional 
mercat de productes diversos, àpats populars, 
espectacles i música en directe. I de nou, es van apropar 
als més petits amb diferents atraccions infantils com 
els inflables o les bombolles de sabó gegants.

Durant la jornada de dissabte, l´atenció també es va 
centrar a l’escenari del parc amb les exhibicions de Qi 
Gong i de balls i cançons tradicionals georgianes. A la 
tarda va ser el torn per al ball amb els alumnes de Zumba 
del Grup Catalonia i dels alumnes de l’Aula de Dansa 
de Vilassar de Dalt. La jornada va acabar amb un sopar 
popular i la música de Robert Poch, Raquel Xiberta, Lídia 
Magenta, Quimi Montañes i Carmen Garcia.

La jornada de diumenge la van protagonitzar el grup 
Triarios M.G. Vilassar amb les motos HarleyDavidson, 
i la navegació de les maquetes de vaixells a càrrec 
dels membres del Club de Modelisme Naval de 
Girona. El grup de ball Tike&Nila Bollywood va 
tancar les jornades en un matí passat per aigua, que 
no va impedir un nou èxit de les jornades.

Els assistents varen poder fer una visita guiada a 
càrrec del comissari de la mostra, el Sr. Albert Soler. 

L’exposició, que ocupa les dues sales d’exposició del 
Museu Arxiu, reprodueix pergamins inèdits del fons 
Llull, i mostra d’una manera molt gràfica l’encontre 
entre cultures que representava la Mediterrània a 
l’època de Ramon Llull. L’exposició romandrà oberta 
tots els caps de setmana de juliol i tornarà a obrir les 
portes durant la Festa Major d’agost.

DIVENDRES

La prevenció centra les XXIII 
Jornades contra el càncer
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En Salvador Riera va despertar de nou per obrir les portes de la Festa Major dels Sants Màrtirs i encapçalar els actes 
d’inici de la festa: l’Obertura i la Renovació del Vot de Poble.  Un acte que va marcar l’inici d’un programa pensat 
per a totes les edats i gustos. 

07

Vilassar viu la Festa Major 
dels Sants Màrtirs 

Tancament dels Sants Màrtirs

Akelarre dels Diabòlics Anònims

Festa Holi

Vilabars

Trobada de gegants

Festa de l'arròs

Festa d'obertura
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temps. Vam comprar un solar a la Fornaca i ens vam 
fer les cases una al costat de l’altra. Ella, ara mateix, 
no podia agafar el càrrec i va pensar en mi per 
ocupar-lo, pel meu tarannà conciliador. A mi em va 
semblar una molt bona proposta i vaig anar a parlar 
amb l’alcalde, en Xavier Godàs, i ens vam entendre 
molt bé”. 

Coneixes bé les taques d’un defensor? 
“Sí. Pel que m’han explicat, aquell ciutadà o 
ciutadana que hagi tingut algun problema amb 
l’administració, hagi tramitat una reclamació pels 
circuits que corresponen i no n’hagi tingut una 
resposta satisfactòria, té un últim recurs que és 
el de recórrer a la figura del Defensor. Aquest, 
el que ha de fer és veure si realment s’ha cursat 
correctament la petició o queixa i si es pot resoldre 
o no. A mi em recorda molt a la meva professió. Jo 
he treballat molts anys en una entitat financera i en 
un moment determinat es va crear la figura de la 
“carta al director” per a totes aquelles demandes o 
queixes dels clients que no quedaven satisfets amb 
la resposta que se’ls donava. En aquest departament 
s’analitzava la queixa presentada per veure si la 
resposta donada en el seu moment era la correcta o 
si el client tenia raó o part de raó i calia rectificar-la.
Generalment, el que he vist amb els anys és que, de 
la gent que es queixa, el qui més crida acostuma a 
tenir menys raó i, de vegades, t’entra una carta molt 
discreta que recull una problemàtica important.”

Què n’esperes, d’aquest càrrec?
Aprendre coses! Jo sempre que faig alguna cosa és 
per aprendre. Jo hi poso dedicació, ganes, esforç... 
Però també espero rebre i, en aquest cas vull 
aprendre.

Jaume Solé Riera, nou 
Defensor de la Ciutadania

El ple del mes de juny va aprovar el nomenament 
del senyor Jaume Solé Riera com a nou Defensor 
de la Ciutadania de Vilassar de Dalt amb els vots a 
favor d’ARA Vilassar, el PDeCAT, la CUP, el PSC i una 
abstenció del PP. 
Jaume Solé Riera, vilassarenc nascut a Barcelona, 
de 60 anys. Diplomat en Ciències Empresarials per la 
UAB. Llicenciat en Ciències Econòmiques – Finances i 
Inversió per la UAB. Postgrau en Direcció de Projectes 
per la UPC. Actualment, prejubilat de CaixaBank.

Qui és el nou Defensor de la Ciutadania de Vilassar 
de Dalt?
“És una persona de Barcelona que porta 30 anys 
vivint a Vilassar i treballant a la capital. Tot i això, 
sempre he intentat integrar-me al poble. Els meus 
fills han anat a l’escola a Vilassar, han fet esport aquí, 
han estat al Club de Bàsquet, al Club de Patinatge, 
han format part dels escoltes... Sempre ens hem 
volgut integrar al municipi i no només utilitzar-lo 
com a ciutat dormitori, com fa molta gent. 
Ara estic prejubilat i disposo de més temps per poder 
fer altres coses, i una de les opcions era la de fer 
una feina per als altres.  No serà la primera vegada, 
perquè ja vaig estar a la junta del Club de Bàsquet, 
on vaig ocupar-me de la comptabilitat, als escoltes 
vaig estar al grup de pares per fer les activitats... I ara 
he pensat que podria dedicar part del meu temps a 
fer alguna tasca per ajudar la ciutadania”. 

Com t’arriba la proposta per ocupar aquest càrrec? 
“Doncs ben bé la proposta no m’arriba directament. 
L’alcalde li va proposar a una molt bona amiga meva. 
Amiga des de joves. De fet,  va ser amb ella i el seu 
marit i dues parelles més que vam decidir deixar 
Barcelona per venir a viure a Vilassar al mateix 
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DIJOUS 23 D’AGOST
Geganit 

DIVENDRES 24 D’AGOST
11.30 - 13.00 h > Rebombaigua!
Sortida Plaça del Teatre 
17.30 h > Hora del conte: 
La Barraqueta d’estiu
Biblioteca can Manyer
18.00 h > Sardanes 
amb la Cobla Principal de Llobregat
Els jardinets
20.00 h > Inici de Festa Major 
repicada de campanes, enlairament de coets i 
cercavila de gegants
Plaça de la Vila

Programa 
d’actes

22.00 h > Pregó  a càrrec de Núria Nogué. 
Pregonet de Festa Major a càrrec de Pau Arderiu, 
Martina Buch i Pep Hernández, membres del 
Consell d’ Infants
Plaça de la Vila
22.00 h > Pa amb tomàquet
Plaça de la Vila
23.30 h > Ball de nit amb l'orquestra BalaHits
Plaça de la Vila
1.30 h > Sessió amb DJ Petter Huelts 
Plaça de la Vila

DISSABTE 25 D’AGOST
11.30 h > Ofici solemne en honor dels Sants 
Genís
Església Parroquial 
12.00 h > Exposició Ramon Llull i l’encontre 
entre cultures
Del 25 d’agost al 7 d’octubre
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
11.30 - 13.00 h > Jocs gegants 
Plaça de la Vila
18.30 h > Sindriada
Carrer del Casal
21.00 h > Tastet d’estiu
Plaça de la Vila
22.15 h > Correfoc de Festa Major
Inici a la Placeta Barberà
22.30 h > Ball de nit amb grups
amb Sant Pau Rhum Band, Koers i Samba de 
Festa. Per acabar PD Skat-eòlikes. 
Plaça de la Vila

DIUMENGE 26 D’AGOST
11.00 h > Txema McGic 
Guanyar-se la capa com els clàssics!
Plaça de la Vila
12.00 h > Concurs d’arrossos de Festa Major
Plaça de la Vila
18.30 h > Activitat infantil ‘Un, zero i menys un’
Plaça de la Vila
20.30 h > Sardinada popular
Plaça de la Vila
20.30 h > Correfoc infantil
Inici a la Plaça Pau Casals
21.30 h > Havaneres i rom cremat
Plaça de la Vila

DILLUNS 27 D’AGOST
19.00 h > Ep sense mirar! 
Jocs per a adults
Biblioteca Can Manyer

09
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El govern municipal d’ARA, al nostre entendre, ha estat practicant de forma costant i en diferents àmbits una doble política, és 
el que coneixem com a política cosmètica, política estètica o política d’aparador. Aquí en teniu un bons exemples pel que fa a la 
millora dels drets socials i polítics al nostre poble:
• L’ajuntament dona suport a la vaga feminista del dia 8 de març i participa de les activitats però es incapaç de facilitar que les 
treballadores municipals puguin secundar la vaga de 24 hores que molts sindicats havien convocat.
• L’ajuntament admet l’existència de treballadores municipals en situació irregular (detectades en la RLLT) però la perpetua 
reclassificant a la baixa els llocs de treball. A més, afecta majoritàriament al col·lectiu de dones treballadores, fent que 
l’ajuntament participi amb les seves mesures a la desigualtat salarial de les dones i a la precarització laboral en general.
• L’ajuntament defensa la República Catalana però ret pleitesia al Marquès de Barberà (que ostenta un títol nobiliari, herència 
de la monarquia espanyola i que li permet privilegis com els censos feudals, o li permeten privilegis municipals, entre altres).
• L’ajuntament ha implementat i modificat la tarificació social a la llar d’infants però no com a mesura per garantir l’escolaritat 
de totes les famílies sinó per augmentar el numero d’alumnes, incrementant les aportacions familiars i disminuint l’aportació 
municipal. Considerem que aquesta mesura mal aplicada, no soluciona els problemes a la llar d’infants, que és la que ofereix els 
serveis més cars dels pobles del voltant i families mileuristes han de pagar preus desorbitats.
• L’ajuntament fa gala que no ha fet retallades però amb la política constant i contínua d’increment d’impostos, taxes i preus 
públics dels últims anys fa que els serveis municipals siguin cada cop més inaccessibles al ciutadà, és també una forma de 
retallar.
CAL NO DEIXAR-SE ENGANYAR PER LES APARENCES, LA REALITAT ÉS UNA ALTRA.

Política estètica o drets socials i polítics reals

Un mes després de l’aixecament de la intervenció de Catalunya i de la moció de censura al Govern Central, s’han acostat els 
polítics presos, com no podia ser d’una altra manera i s’ha fet un pas endavant al diàleg trencant un llarg període d’incomunicació, 
amb un reconeixement mutu i l’acceptació per ambdues parts del problema polític.
Aquest pot ser el punt d’arrencada constructiu per crear la confiança i tornar a la normalitat. El PSC hem reiterat en moltes 
ocasions que volem que la ciutadania voti un acord i no una ruptura; que el nostre objectiu és que hi hagi una reforma federal de 
la Constitució Espanyola i que la nostra estratègia política no implica confrontació, sinó fer una proposta alternativa.
No serà un camí fàcil, no es compartiran moltes de les qüestions, però es parlarà per fer viable la negociació. Tenim la confiança 
que el diàleg institucional obri vies d’entesa. Les accions no es fan per quedar bé, sinó perquè es creu amb el que es fa.
El diàleg és possible i els que han sorgit d’aquest conflicte fent d’això la seva política poden sentir certa inquietud. Que no si 
preocupin, tenim els instruments que ens dóna la democràcia, que no és perfecte, però és des de la democràcia que hem de 
lluitar.
Volen pensar que estem en un punt d’inflexió, que l’etapa del diàleg tot just comença i cal treballar. L’oportunitat, les solucions 
i els èxits vindran els uns amb els altres.
Tots junts som millors!
Portaveu Grup Municipal Socialista
Ma. Àngels Bosch Mauri

Trencat el llarg període d’incomunicació
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Més impostos per revissió cadastral
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L’equip de govern integrat per ARA Vilassar treballa durant aquests mesos d’estiu en dues direccions fonamentals. 
Una, concentrar tant com sigui possible les intervencions de sanejament de serveis i inversions en via pública per tal d’anar 
conquerint espais cada cop més pensats per a les persones i en clau d’accessibilitat universal. Entre aquestes intervencions, 
les més destacades es duran a terme als carrers Mestra Viladrosa, Riera de Targa i Pius XII (recorregut escolar). Però val la pena 
assenyalar que hi ha una desena més d’intervencions programades. El nostre objectiu: donar la volta com un mitjó a l’espai 
públic vilassarenc en favor de l’accessibilitat, el veïnat i els trajectes a peu sense entrebancar-se. I així fins que culminem tot el 
canvi de voreres amb una inversió final acumulada de dos milions d’euros. Pas a pas. Però ara sí que podem. I per a nosaltres, 
primer són les persones. 
Dues, signem conveni amb la Fundació HÀBITAT 3 com a primera mesura del recentment aprovat Programa d’Habitatge. 
Objectiu, treure a la llum tots el habitatges buits de Vilassar que poden estar en condicions de ser arrendats sota control públic 
municipal, mitjançant l’acord amb els seus propietaris. Aquests acords comporten seguretat en el cobrament de lloguers 
i inversions en els arranjaments o les reformes que siguin necessàries, per poder-los fer habitables. La contrapartida és que 
l’Ajuntament, amb la gestió d’HÀBITAT 3, disposarà d’un parc d’habitatges per tal de facilitar el lloguer per a persones i famílies 
que més necessiten de suport per a l’accés a una llar en condicions. Paral•lelament, ens els propers mesos obrirem una casa 
de propietat municipal per als casos més greus d’urgència social, i concretarem, també en dependències municipals, el primer 
projecte de masoveria urbana. 
Durant molt de temps ens ha tocat resistir. Hem vençut l’austeritat. Ara la nostra voluntat és transformar. 

Un estiu de feina per a les majories

Hola a tot@s de nou... L’equip de govern, continua amagant la informació als grups de la oposició, registres d’entrada, sortida, 
factures i decrets, els elements bàsics del control de govern..., aquí encara no s’ha aixecat el 155... En el butlletí d’abril, us 
vam explicar que el patrimoni de Viserma, (poble de Vilassar) s’ha tornat a comprar amb diners de l’Ajuntament (poble de 
Vilassar) amb la finalitat d’evitar la responsabilitat solidaria dels administradors, bàsicament els regidors de l’equip de 
govern, que haurien de pagar de la seva butxaca els quasi 2 milions de pèrdues patrimonials. També dèiem que es finançaven 
els deutes, mitjançà un préstec participatiu a retornar a partir del 2022 fins el 2029, ara sabem el perquè aquest impàs de 
temps...
En el passat ple d’abril, ens vam assabentar indirectament de la petició feta per l’Ajuntament de Vilassar a la Gerència 
Regional de revisió de valors cadastrals, en data 13/03/2018, per procedir a la valoració col·lectiva de caràcter general de 
tots els bens immobles de classe urbana per l’exercici de 2019 (després eleccions) amb efectes econòmics del 2020. El 
Regidor d’hisenda, ho nega i no ens lliura la documentació ni la carta, però consta la informació en la Memòria del Conveni 
de col·laboració... Això vol dir que la segona meitat de 2019, es farà la revisió general de tot el poble, i que la nova ponència 
apujarà els valors cadastral fins com a mínim el 50% del valor real de mercat, (per exemple, si una casa de poble tenia 
45.000€ de valor, es pot apujar a 150.000) tal i com diu la norma jurídica que ho regula. Això penalitzarà i molt les cases 
del casc antic (cases de poble), pisos antics (Can Salvet, Pi i Galbanya) i les urbanitzacions consolidades (Santa Maria, 
Sant Sebastià, Les Oliveras, La Fornaca...) i a les finques que fa anys que no han fet transmissions, per herència o venda. 
O sigui, serà una “bufetada” econòmica per les propietats de gent gran i pensionistes que tenen limitats els seus ingressos 
i indirectament afectarà els preus dels lloguers que s’apujaran en conseqüència. També te altres efectes col·laterals: 
s’encareixen els preus de les herències, les vendes, l’impost sobre la renda, el clavegueram, i molts altres...      
La majoria d’ajuntaments han rebaixat els impostos, aquí no, fa mes de 10 anys que només s’apugen i l’equip de govern a pres 
mesures per continuar apujant-los 10 anys mes, per anar pagant el deute que tenien que haver pagat ells de la seva butxaca, 
fruit de la seva mala gestió econòmica amb l’empresa municipal.     
Fins aviat... 
PDeCAT- JxCAT: Joan Alfons Cusidó i Macià. cusidomja@vilassardedalt.cat Xavier Garrigós Roca garrigosrx@vilassardedalt.cat
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Vilassar, en el punt de mira dels amants de la 
fotografia analògica 

Diumenge 27 de maig va tancar la sisena edició del festival Revela’T, que ha tornat 
a situar Vilassar de Dalt en el punt de mira de fotògrafs, seguidors i aficionats de la 
fotografia química. 

Amb 6 anys de vida, el Revela’T s’ha consolidat com un referent internacional per als 
aficionats i professionals de la fotografia analògica que han trobat en aquest festival, 
gestat al municipi, un punt de trobada i d’intercanvi d’experiències i coneixements. 

Sota el lema “Odisseys”, aquesta edició ha fet referència a L’Odissea d’Homer, i, amb 
30 exposicions a Vilassar i 20 a Barcelona, ha apropat als milers de visitants projectes 
fotogràfics de llarga durada que esdevenen viatges creatius i personals plens 
d’aventures. Partint d’aquesta premissa, el Revela’T 2018 ha portat obres d’artistes 
internacionals com l’actor Jeff Bridges (EUA), Ariko Inaoka (Japó), Ryan Wiedeman 
(EUA), Alejandro Chaskielberg (Argentina), Luther Gerlach (EUA), Natalie Daoust 
(Canadà), Jeff Michalek (EUA), Fernanda Larraín (Xile), Fernando Miranda (Colòmbia), 
Juliana Kasumu (Nigèria) o Florian Reischauer (Alemanya), entre d’altres. També ha 
fet una gran aposta per l’obra de fotògrafs espanyols com Javier Arcenillas o Gloria 
Oyarzabal i catalans com el reconegut Ferran Freixa. Molts d’aquests artistes han 
estat presents durant els dies del festival per atendre la curiositat dels visitants. 

Aquest any el festival s’ha dividit en tres caps de setmana. Durant el primer, de l’11 
al 13 de maig, es van inaugurar les exposicions i es van poder fer visites guiades. El 
segon, del 18 al 20 de maig, va estar relacionat amb el cine y el foto llibre i el tercer i 
més intens, que es va celebrar del 25 al 27 de maig, va comptar amb la fira comercial, 
xerrades, tallers, demostracions, àpats populars i la festa ReBela’T que es va celebrar 
dissabte a la nit.  

La inauguració oficial va tenir lloc divendres 25 de maig a l’antiga fàbrica de cal Garbat. 
Els organitzadors del festival, en Pep Mínguez i la Glòria Peruga, acompanyats de 
l’alcalde, Xavier Godàs i el regidor de Cultura, Pau Morales, van fer els parlaments 
de benvinguda i van reconèixer la grandesa d’aquest festival. Un acte que va servir 
també per reconèixer la tasca del fotògraf català Ferran Freixa, que va rebre el 
Revela’T de Plata d’aquest 2018.   


