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BUTLLETÍ MUNICIPAL VILASSAR DE DALT  | DESEMBRE 2021

Un cop feta la renovació dels serveis soterrats i finalitzades les 

obres dels nous habitatges per part de l’empresa promotora, s’estan 

executant els treballs de pavimentació al carrer Sant Antoni entre els 

carrers Nou i Anselm Clavé. 

Les obres consisteixen en la redistribució de la secció del vial amb 

l’enderroc de les voreres actuals, el repicat parcial del paviment de la 

calçada per la formació de noves pendents transversals i la pavimentació 

de la plataforma única amb criteris de prioritat invertida. Amb les obres 

de pavimentació s’afegirà un punt de recollida d’aigües pluvials a l’eix 

del carrer.

Si bé la condició de reposició de les obres d’urbanització afectades per la 

llicència d’obres dels habitatges del carrer Sant Antoni estava vinculada 

a una part del carrer, l’Ajuntament considera oportuna la renovació 

de la totalitat de la pavimentació per qüestions d’optimització de 

recursos i sinergies amb l’actuació a càrrec de l´empresa promotora dels 

habitatges. 

Pavimentació del carrer Sant 
Antoni

L’edició d’aquest butlletí s’ha tancat 
el dia 30/11/21
Edició: Ajuntament de Vilassar de 
Dalt. www.vilassar.cat 
Redacció i fotografia: 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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Continuant amb la política de millores en 
equipaments esportius, s’està portant a terme la 
rehabilitació integral de la coberta del poliesportiu 
de can Banús i la millora de les pistes exteriors. 

Els treballs a la coberta se centren en la reparació dels 
tancaments i el sistema de recollida d’aigües (canals i 
baixants) per evitar les goteres que hi havia fins ara 
quan plovia. L’actuació també inclou la renovació del 
tancament translúcid de les lluernes millorant, així, 
la captació de llum natural i reduint així el consum 
energètic en il·luminació.

Aquesta actuació permetrà  la instal·lació, a principis 
de l’any vinent, de plaques fotovoltaiques per aprofitar 
la llum solar i generar energia elèctrica per abastir el 
poliesportiu i la piscina. S’hi instal·larà una potència 
total de 73,44 kWp amb la qual s’aconseguirà abastir el 
32,3% del total del consum. Això suposarà un estalvi de 
9.268 € anuals i una reducció de les emissions de CO2 
de 54 tones. Aquest projecte tindrà un cost de 74.502€.

D’altra banda, també s’han posat en marxa les obres 
de millora de les pistes exteriors que consisteixen en 
la reparació dels paviments, el tractament d’esquerdes 
i reducció de la formació de bassals. Així com també, 
actuacions de millora de la seguretat i de l’accessibilitat, 
eliminant obstacles, reduint desnivells i augmentant 
distàncies perimetrals.

Millores en la coberta del 
poliesportiu de can Banús i en 
les pistes de joc exteriors

Millores a l’espai públic de 
l’entorn de l’Escola Bressol can 
Roura i el SEM can Banús

Per tal de millorar la seguretat viària i l’accessibilitat 
a la zona de l’Escola Bressol can Roura i el SEM Can 
Banús, a mitjans del mes d’octubre es van posar en 
marxa les obres en aquest punt del poble que es 
preveu que s’allarguin fins a finals de desembre. 

L’actuació es divideix en diferents zones en les quals 
s’hi treballarà de forma progressiva:  

• 1. Cruïlla de la Riera Targa amb els carrers Joan 
Alavedra i Marquès de Barberà, inclou també la 
parada de l’autobús

• 2. Entorn de l’Escola Bressol, carrer Abat Oliba i 
cruïlla dels carrers Joan Alavedra i Avi Riera. En 
aquest cas hi haurà afectació de mobilitat rodada 
i d’aparcament per la pavimentació de la calçada. 

• 3. Carrer Marquès de Barberà, Àngel Guimerà i Dr. 
Emili Masriera. 

• 4. Treballs de col·locació de mobiliari urbà i 
senyalització vertical i horitzontal.

Totes aquestes actuacions s’emmarquen en un seguit 
de propostes municipals pel foment de la mobilitat 
tova, segura i sostenible, amb l’objectiu de reduir l’ús 
del vehicle privat, i per una recuperació progressiva de 
l’espai públic per al conjunt de la ciutadania. A més a 
més, responent a aquests objectius i a les propostes 
que planteja l’Estudi de mobilitat sostenible de Vilassar 
de Dalt, un cop hagin finalitzat els treballs, alguns 
carrers de la zona passaran a ser de sentit únic. Es 
tracta del carrer Marquès de Barbarà, entre Riera Targa 
i Sants Màrtirs, el carrer Sants Màrtirs, entre Marquès 
de Barbarà i Sant Miquel i el carrer Joan Alavedra.
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El passat mes d’octubre es van posar en marxa 
les obres de remodelació del cementiri municipal 
que inclouen treballs de restauració i conservació, 
la implementació de serveis i la urbanització dels 
carrers exteriors.

Amb l’objectiu de millorar la visita al recinte del 
cementiri, s’estan portant a terme unes obres de 
remodelació d’aquest equipament per fer-lo més 
accessible a la ciutadania.

Els treballs es concreten en la pavimentació del vial 
d’accés i dels recorreguts interiors, l’adaptació d’un 
nou accés de vianants per la porta principal, la creació 
d’un nou edifici de serveis i lavabos i la millora de 
l’accés rodat pel vial lateral al recinte. Les obres es 
preveu que finalitzin el mes de desembre.

En marxa les obres de 
remodelació del cementiri 
municipal 

El ple del mes d’octubre, celebrat el dijous 28, va 
aprovar unànimement el nomenament de Carles 
Amorós i Boquet com a utge de Pau de Vilassar de 
Dalt per quatre anys més.

Carles Amorós va accedir al càrrec de Jutge de Pau l’any 
2013 -fins al moment era Jutge suplent- substituint a 
Xavier Vilà. L’any 2017 va tornar a ser escollit pel càrrec 
i ara, després que l’Ajuntament convoqués un concurs 
públic el mes de setembre passat, el ple l’ha tornat a 
nomenar Jutge de Pau titular de Vilassar de Dalt.

El Ple aprova el nomenament de Carles Amorós i Boquet com a 
Jutge de Pau 

Si no saps com fer tràmits electrònics o tens problemes 
no dubtis en contactar amb el servei de suport OAC 360º.
Com? Trucant al 93 595 47 58 o enviant un correu a 
oac360@vilassardedalt.cat
Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 20 h
Quin tipus de consultes puc fer?
Procediment per a la presentació d’instàncies 
electròniques, ús de plataformes de contractació, 
notificacions  electròniques, inscripcions telemàtiques…
El servei inclou la connexió remota al PC de la 
persona que faci la consulta, quan sigui necessari 
per a la resolució satisfactòria de la incidència, sota 
autorització expressa del ciutadà/ana.
Quin tipus de consultes no puc fer?
No inclou atenció a problemes tecnològics dels 
equips o dispositius (manca de connexió a Internet, 
problemes amb el teclat o altres perifèrics...). 
Problemes no relacionats amb la relació telemàtica 
amb l’Ajuntament (problemes amb el correu 
electrònic o altres eines ofimàtiques).

Tens dubtes en la tramitació 
electrònica amb l’Ajuntament?



Vilassar va acollir el passat dissabte 2 d’octubre, la 30a 
Trobada de gegants del Maresme que es va reprendre 
després de dos anys sense poder celebrar-la.

Una vintena de colles de la comarca i els voltants van 
assistir a la 30a Trobada de Gegants del Maresme en 
un acte que va representar el retorn dels gegants 
als carrers de Vilassar. Aquesta trobada va marcar 
el final de l’hereuatge d’en Pere Màrtir i l’elecció del 
nou gegant Hereu del Maresme. 

L’activitat va començar a mitja tarda al parc de 
can Rafart on l’arribada dels gegants de Vilassar va 
marcar l’inici dels actes. Després de les votacions 
secretes per escollir el nou hereu i de la benvinguda 
de l’alcaldessa, Carola Llauró, va arribar un dels 
moments més esperats de la tarda: el Ball del 
Maresme, una dansa que només es balla en les 
trobades comarcals i en la qual hi participen tots 
els gegants i gegantes amb el protagonisme de la 
parella amfitriona. 

Seguidament, totes les colles es van desplaçar fins a 
la Plaça de la Vila on es va fer l’elecció del nou gegant 
hereu. Amb un espectacle de llum representant el 
mar i la muntanya del Maresme es va desvelar que 
l’Adrià de Sant Adrià del Besòs erael nou Hereu 2021. 
L’acte va acabar de nou a can Rafart amb l’imposició 
del faixí al nou hereu.

Els festival de fotografia analògica va celebrar la novena 
edició del 18 de setembre al 12 d’octubre i va comptar 
amb una àmplia presència de fotògrafes de tot el món 
entre les més de seixanta exposicions programades a 
Vilassar, i també a Barcelona, Vic, Mataró, L’Hospitalet 
de Llobregat, Torroella de Montgrí, Premià de Mar, 
Cadis i Villanueva de la Serena.

Sota el lema “Universos propis”,el festival va retre 
homenatge a la reputada fotògrafa Isabel Muñoz 
(Barcelona, 1951) amb l’exposició “Somos agua”, 
una mostra sobre l’escalfament global. L’artista ha 
dedicat els últims cinc anys a submergir-se sota les 
aigües de mars, oceans i diferents entorns aquàtics 
per convidar a reflexionar sobre l’impacte humà en 
la natura i les alteracions que això provoca en el 
medi. Isabel Muñoz, Premi Nacional de Fotografia 
2016 i Premi PHotoESPAÑA 2021, entre molts altres 
guardons, va rebre el distintiu de plata del Revela’T.
 
L’antiga fàbrica tèxtil de cal Garbat va acollir el gruix 
de la programació. A més, altres espais, molts d’ells 
locals d’entitats socials herència del passat industrial 
de la vila, també van acollirexposicions, com 
l’Estrella, amb l’exposició principal d’Isabel Muñoz, 
el Teatre de la Massa, Els Rajolers, el Museu Arxiu 
de Vilassar de Dalt, la Biblioteca de Can Manyer i 
diferents carrers de la vila que van acollir exposicions 
de gran format a l’exterior.

A banda de les exposicionsd’autors i autores 
nacionals i internacionals, el Revela’T va comptar 
amb el Market Fotogràfic, jornades amb activitats 
formatives, tallers ipresentacions de llibres i 
activitats infantils per al públic familiar.

0706

Revela’T, l’aparador mundial de 
la fotografia analògica 

La 30a Trobada del Maresme 
marca el retorn dels gegants 
als carrers de Vilassar
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Vilassar va poder celebrar novament la Fira del 
Bolet i la Natura el passat 24 d’octubre, una edició 
posposada per la pandèmia i que ha complert 
31 anys de vida. La presentació es va celebrar 
diumenge al matí amb la presència del president 
de l’Associació Amics dels Bolets, Llorenç Artigas, 
el regidor de Promoció de la Vila, Benet Oliva i 
l’alcaldessa de Vilassar de Dalt, Carola Llauró que 
van estar acompanyats de les autoritats locals 
convidades i el Diputat del Parlament i vilassarenc, 
Pau Morales. 

Un any més, el carrer Marquès de Barberà va 
acollir les parades de productes diversos, des 
dels més artesanals, passant per tots tipus de 
bolets comestibles, embotits i formatges, cistells, 
castanyes, menjars cuinats o les diverses parades de 
col·lectius del municipi.

Vilassar celebra la 31a Fira del 
Bolet i la Natura

El Museu va tornar a ser centre neuràlgic de la fira 
amb la mostra que dona a conèixer les diferents 
espècies de bolets i n’especifica el nom científic i 
popular. Un bon lloc de trobada per a totes aquelles 
persones que vulguin aprendre in situ del món de 
la micologia.Tot i que enguany no es va poder fer 
la tradicional esparracada de bolets, no va faltar el 
lliurament del Bolet d’Or. Aquest any, l’Associació 
Amics dels  Bolets van atorgar-lo al vilassarenc Cinto 
Vila per la seva llarga trajectòria en l’àmbit cultural 
del poble estretament lligada a la Comissió de Sant 
Antoni, a l’antic Retaule de Vilassar i, especialment, 
al teatre del Casal Popularon tothom el recorda per 
ser, durant molt de temps, el dimoni dels Pastorets.

Portes obertes al 48h Open House 2021
Coincidint amb la Fira del Bolet i per vuitè any 
consecutiu, Vilassar va obrir de nou les portes 
d’edificis singulars i amb una gran valor arquitectònic 
en el marc del 48h Open House 2021.

Des que el 2014, Vilassar de Dalt va ser la ciutat 
convidada, cada tardor, el poble obre alguns dels seus 
edificis singulars, com el Teatre La Massa, el Celler 
de can Bruguera o  els Forns romans de la Fornaca, 
per poder-los visitar de forma lliure i gratuïta. A més, 
enguany, els visitants van poder gaudir de les visites 
teatralitzades que van tenir lloc a la Massa i a cal Notari. 
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Més de 16.000 persones han visitat Horrorland, el 
parc del terror, que durant 11 dies s’ha instal•lat a 
Illa Fantasia, esgotant totes les entrades durant la 
primera setmana d’obertura. 

Durant 11 dies, un total de 16.500 persones 
procedents de diferents països han passat per les 
noves instal·lacions que aquest any han acollit al parc 
del terror. 
Un cop tancada aquesta edició, els organitzadors es 
plantegen la temporada 2022 amb novetats: esperen 
poder vendre les entrades sense les limitacions 
pròpies dels grups bombolla i apostarien per recuperar 
l’atracció Extreme House; una de les experiències més 
aclamades pels seguidors del parc on cada visitant viu 
de manera individual un recorregut on el contacte 
físic i el llenguatge grotesc estan permesos. 

Horrorland tanca la primera 
temporada a Vilassar amb més 
de 16.000 visitants

L’alumnat de secundària de Vilassar de Dalt va 
protagonitzar l’acte institucional del 25N, Dia internacional 
per a l’eliminació de la violència envers les dones al Pavelló 
de can Banús. L’acte, conduït per la regidora d’Igualtat, 
Mireia Durany, va començar amb una activitat a càrrec de 
l’alumnat de l’Institut Jaume Almera i l’IE Sant Jordi que 
va reflexionar al voltant dels diferents tipus de violència 
masclista. Després de la lectura del manifest, l’acte va 
acabar amb un recital de poesia a càrrec de l’actriu Geòrgia 
Bonell i el músic David Bayés.

Vilassar diu prou a les 
violències masclistes

Aquest 2021, el certamen Viles Florides ha reconegut 
Vilassar de Dalt amb la tercera Flor d’honor. Aquesta 
iniciativa promou i reconeix la transformació de 
pobles i ciutats a través dels espais verds.

En un acte celebrat el passat 17 de setembre a Cabrera 
de Mar, Vilassar de Dalt va rebre la tercera Flor d’honor 
del certamen Viles florides que va recollir la regidora 
d’Espai públic Mireia Durany. La gala, que va comptar 
amb la presència de la Consellera d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, també va 
servir per celebrar el desè aniversari del moviment i va 
aplegar representants dels 154 municipis guardonats.
 
El guardó destaca els espais verds i enjardinats 
de la vila: can Rafart, can Banús, els jardinets… El 
reconeixement també remarca que Vilassar de Dalt 
vol seguir creant espais públics on la presència de 
flors i plantes contribueixin a dignificar places i carrers 
i a millorar la qualitat de vida, per fer un poble més 
acollidor i pensat per a les persones.

El moviment Viles Florides, promogut per la 
Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya 
(CHOC), reconeix la transformació de racons, pobles i 
ciutats de Catalunya i Andorra a través d’espais verds 
urbans i enjardinats, tant en l’àmbit públic com privat.

Vilassar rep la tercera flor 
d’honor de Viles Florides
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Els dies 6 i 7de novembre, l’Associació #Coixinet es 
va presentar en societat amb l’organització d’unes 
jornades per tal d’acostar la tecnologia i les seves 
aplicacionsa grans i petits a través de tallers, xerrades 
i jocs.L’associació ha estat creada amb l’objectiu 
d’ensenyar els molts i diversos usos de la tecnologia 
fent-ne sempre un bon ús.

Neix l’Associació #Coixinet
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Davant les necessitats socials actuals agreujades 
per la crisi de la Covid19, l’Ajuntament fa una 
gran aposta per enfortir el Servei de Promoció 
Econòmica. Un servei  imprescindible tant pel 
manteniment del teixit econòmic de Vilassar, com 
per donar resposta a la població en la recerca de 
feina.

L’equip de govern ha prioritzat el fet de donar una 
resposta immediata a les necessitats actuals del 
Servei de Promoció Econòmica reorganitzant el 
servei i creant una estructura de personal que pugui 
atendre les actuals demandes del teixit econòmic i 
laboral local.
En aquest sentit, i a partir d’ara, el Servei de Promoció 
està format pel Servei d’Ocupació, que atén a les 
persones demandants de feina, a les empreses 
que sol·liciten contractació, els plans d’ocupació 
i els cursos formatius; una tècnica de Promoció 
Econòmica, recentment incorporada, que vetlla per 
dinamitzar el teixit econòmic de Vilassar, des del petit 
comerç fins a les gran empreses del polígon industrial; 
i el programa “Pas endavant” que treballa per reforçar 
l’ocupació, orientant i acompanyant els processos 
d’inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.
Paral·lelament, es porten a terme, dins el mateix 
servei, diversos programes addicionals:
Programa MAIS: es tracta d’un programa de mesures 
actives d’inserció per a persones que reben la renda 
mínima d’inserció. Està coordinat per una tècnica a 
mitja jornada a càrrec de Fundació Gentis i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya.
Projecte SIOAS: llorar el nivell d’ocupabilitat de 
les persones amb un grau de discapacitat igual o 
superior al 33%. HI treballen dues persones, una 
tècnica d’atenció i una prospectora laboral, les dues 
a càrrec de Fundació Gentis i el Servei d’Ocupació de 
Catalunya.
El Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
es veu reforçat aquests darrers mesos amb aquest 
seguit d’iniciatives que tenen com objectiu dinamitzar 
el teixit econòmic local i promoure la formació i 
l’ocupació laboral.
 
Dades de contacte:
Servei de promoció Econòmica
Espai cívic Les Escoles
Tel. 93 753 98 00
promocioeconomica@vilassardedalt.cat

L’Ajuntament reforça el Servei 
de Promoció Econòmica

Després d’un any d’aturada a causa de la pandèmia, 
diumenge 28 de novembre, es va tornar a celebrar 
la cursa infantil MiniTrail, organitzada pel C.E. 
Sensacions, i que va aplegar més de 150 participants 
d’entre 3 i 15 anys. 

El parc de can Rafart va ser el punt de trobada dels 
corredors i corredores de la sisena MiniTrail, una cursa 
infantil quevol promoure l’esport entre el més petits 
i el respecte per la muntanya tot endinsant-los en el 
món del trail. 
El C.E. Sensacions, amb el suport d’una vintena 
d’empreses i comerços, de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt i de més d’una vintena de voluntaris, va 
organitzar aquesta nova edició que, com en anys 
anteriors, oferia diferents distàncies segons l’edat 
dels participants.
Minuts abans de les 10 del matí, i després de recollir la 
bossa d’obsequis i el dorsal, els corredors i corredores 
de les curses més exigents, les de 5km i 6km, es 
col•locaven a la línia de sortida per iniciar un recorregut 
que els portaria fins a les roques de can Boquet o fins 
a la roca de la Granota segons la distància escollida. 
Tot seguit, es va donar el tret de sortida a la cursa dels 
més petits que van haver de córrer 400m per dins el 
parc i van tancar les sortides els nens i nenes de 6 a 
8 anys que van haver de córrer 1.200 metres per dins 
el parc i també per carrer exteriors. Tot plegat enmig 
de l’expectació i els crits d’ànims dels familiars i amics 
que omplien el recorregut i la línia de meta.
En acabar la cursa tots els participants van rebre una 
medalla de reconeixement i un bon esmorzar gràcies 
a la col·laboració de la pastisseria Maria Teresa, 
Fruites Campins i supermercat El Nen.
Abans de tancar una nova edició que ha estat tot un 
èxit, es va fer el lliurament dels trofeus als tres primers 
classificats i classificades de cada categoria d’edat.

Més de 150 nens i nenes 
participen a la MiniTrail 2021
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Tots els indicadors ens avisen que l’escalfament global ja és una realitat i que els compromisos en la Conferència de les 
Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic -COP26, han quedat curts.  Mentre els riscos naturals agreujats es van produint amb 
més freqüència com pluges intenses, recordem els recentment passats Filomena i Glòria amb les conseqüents inundacions i 
desperfectes, vendavals més virulents, sequeres severes amb el perill d’incendis que ens pot fer desaparèixer la massa forestal 
-el pulmó verd-, així com els Impactes per l’augment del nivell del mar.Per altra banda, hem pogut constatar en el transcurs del 
temps del confinament la disminució de la contaminació de l’aire i que gran part de la natura i aus han pogut recuperar la seva 
dinàmica, per tant, no podem obviar que l’origen ve causat per l’activitat humana.  
Amb tot això, les emissions  que produeix la mobilitat representen un  percentatge molt alt en la contribució de l’efecte hivernacle 
i ens veiem en la necessitat d’un canvi de rumb,la política municipal te l’obligació de contribuir en el procés derebaixar-les tant 
com sigui possible.
En el present, una gran part de la població ja està conscienciada en la utilització del transport públic, però per a moltes persones, 
especialment de pobles veïns, encara se’ls fa impossible deixar d’utilitzar el vehicle per anar als aparcaments dissuasoris i agafar 
el bus o el tren que els portarà al lloc de treball. Son petits trajectes a nivell local que realitzats amb un mitjà com la bicicleta 
representen una disminució d’emissions contaminants. Creiem que amb un servei de bicicleta compartida elèctrica, atesa la 
orografia del poble, situat en diferents punts del poble com equipaments esportius, centres escolars, biblioteca, etc.,  pot 
facilitar fins i tot la connexió entre municipis. Aquesta implementació també pot repercutir en la creació d’economia local.
Però, per altra banda tambéhem de tenir les infraestructures adequades per a que aquestsdesplaçaments siguin segurs, atès que els 
carrers i carreteres estan pensats pel trànsit de cotxes.Ja disposem d’un Pla de Mobilitat, ara ens cal predisposició per la seva execució.

Portaveu Grup Socialista. Ma.Àngels Bosch Mauri

L’ampliació de vies per l’ús de la bicicleta representarà la reducció d’emissions

Aquests quasi dos anys de pandèmia, han fet un gir a les nostres vides, tant a nivell personal, com familiar, laboral o social... 
ja no som els que érem i a més hem perdut, salut, diners, persones estimades, entusiasme i vida... per acabar de rematar ens 
reformen les pensions, ens apugen els lloguers, el gas, la llum, la benzina..., i tot lo negatiu d’aquest món sembla que s’hagi 
consorciat per voler-nos fer patir... tota la negativitat del món ens està vigilant... 
Per això, és important que malgrat tot, busquem lo positiu de les coses, ja hem patit prou i cal sortir a gaudir, ni que sigui de 
les coses més senzilles: que ens toqui el sol, a passejar, a xerrar amb el veí o la veïna, a fer una cerveseta, una mica d’esport, a 
sopar, al teatre, a buscar bolets, al cinema, a les fires, als museus,... Que ens toqui l’aire, encara que sigui fred... Ens cal tornar 
a ser socials, que ens retrobem amb nosaltres i el nostre entorn i que participem de lo col·lectiu del nostre poble, de la nostra 
comarca o del nostre país... Això si, amb cura i seny de les mesures sanitàries, de convivència sana i de civisme... i vacunats... 
El que també és important a banda de la salut, es que aquestes festes de Nadal puguem recuperar els retrobaments familiars 
sense por i sense riscos... ja sigui famílies grans, petites, tradicionals o simplement grups d’amic@s... i que pensem també a ser 
solidaris i a fer costat a les persones o famílies que ho estan passant malament o es troben soles o malaltes.
També les entitats, les associacions i el món associatiu de Vilassar, necessita un cop de mà, sempre han estat compromesos 
amb la gent i ara també us necessiten a totes i a tots perquè hi sigueu, com a col·laborador@s o com espectador@s, necessitem 
recuperar aquesta vida que ha tingut Vilassar aquets ànima de poble viu i emprenedor. 
Gràcies gent de Vilassar per ser com sou... i que amb positivisme i bona actitud intentem gaudir d’unes bones festes de Nadal i 
encetar un nou any lliure de malalties i males astrugàncies... Cuidem-nos i cuideu-vos molt...

Pel que us calgui menester, ja ho sabeu: Joan Alfons Cusidó cusidomja@vilassardedalt.cat. 

...QUE TINGUEM UN BON NADAL SOLIDARI I CUIDEM-NOS MOLT... 

Un compromís per l’habitatge públicc

El pressupost municipal per al 2022 es va aprovar en el proppassat ple de novembre amb els nostres vots favorables. Ha estat 
un procés llarg de converses i negociació en què, per primer cop, hem arribat a un acord polític signat entre CUP i ARA Vilassar.
El fet que al pressupost hi hagi previstes les partides necessàries dins el procés de remunicipalització de l’aigua per a nosaltres 
és molt important i bàsic, i ha estat el que ens ha empès a intentar l’acord.
El document té tres punts. En el primer punt el govern municipal es compromet a invertir part del romanent a l’adquisició de 
dos habitatges públics addicionals als que es puguin comprar amb la partida original de 180.000€. D’aquesta manera es dona 
resposta a la nostra petició de dedicar recursos suficients (nosaltres dèiem 500.000€) per a augmentar el petitíssim parc de 
vivenda pública actual, molt necessària per a atendre a demandes socials. A banda d’això, demanàvem 300.000€ per a ajudes 
a la reforma d’habitatges a canvi de cessió temporal per al lloguer assequible, cosa que no s’ha acceptat. Creiem que hem de 
trobar la manera de posar a disposició cases buides que no estan habitables i esperem que si amb el sistema d’Habitat3 no es 
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El 25 de novembre es va aprovar amb una folgada majoria (9 vots a favor, 3 abstencions i 1 en contra) el Pressupost municipal 
pel proper 2022 i des d’ARA Vilassar volem agrair aquest ampli suport. 
Es tracta d’un pressupost expansiu, que dona resposta a importants reptes que es plantegen pel proper any i que respon a 
diversos eixos estratègics: 
1) Proper venciment de la concessió de l’aigua, que es presenta com a una magnífica oportunitat per a recuperar el control 
públic del cicle de l’aigua. El pressupost incorpora els mitjans tècnics i econòmics per a poder dur-ho a terme.
2)Habitatge: A més de mantenir els ajuts a lloguer per a famílies vulnerables amb la finalitat que puguin conservar casa seva, 
aquest pressupost, per primer cop en molts anys, incorpora recursos per la creació d’un parc públic d’habitatge que posi les 
bases per poder donar resposta a situacions extremes de vulnerabilitat i a la dificultat d’emancipació juvenil. 
3)Emergència social: Es manté una important dotació de recursos per tal de fer front a la creixent necessitat fruit de la conjuntura 
dels darrers anys.
4)Important augment per a inversions en espai públic, serveis i equipaments. Alhora, també mantenim la dotació de recursos 
per a pressupostos participatius, que aquest equip de govern va introduir per primer cop en la història de Vilassar ara fa 3 anys.
5)Protecció del medi ambient i eficiència energètica, amb un notable increment dels recursos dedicats.
El pressupost 2022 continua la línia engegada per aquest equip de govern els darrers anys, en què inversions en l’espai públic i 
atenció social han estat la principal prioritat, però amb la inclusió de nous reptes que adquireixen una gran importància. 
La gestió econòmica i la planificació financera dels darrers anys ens han portat a una situació de solvència i equilibri que ens 
permeten seguir treballant pel Vilassar viu, per viure’l i per viure-hi que volem.

Vilassarencs i vilassarenques, el pressupost del 2021 va ser aprovat gràcies al SÍ de JUNTS. L’execució d’una part del mateix està 
essent lenta, tant que a mes de novembre comencem a veure obrir algun carrer per millorar la via pública. A més a més, seguim 
esperant que es materialitzin molts dels compromisos de l’equip de govern, com per exemple els que tenen amb entitats socials 
de Vilassar o l’enllumenat LED, que finalment no serà aquest any, com ens van prometre, sinó el 2022. El pressupost pel 2022 
contempla temes que portem lluitant i negociant des de fa temps, com més inversió en via pública, plaques solars, habitatge, 
preparació per la municipalització de l’aigua, un increment en pressupost participatiu a petició de la nostra formació fins 
a 200.000 euros, i unes tanques fixes per a les escoles, doncs eren molt necessàries tant per seguretat com per practicitat. 
No obstant, aquest pressupost pel 2022 segueix essent un pressupost que no aporta cap solució envers les enormes dificultats es enormes dificultats 
d’aparcament, manca igualtat per a les entitats, l’equip de govern no accepta incloure les càmeres de seguretat lectores de d’aparcament, manca igualtat per a les entitats, l’equip de govern no accepta incloure les càmeres de seguretat lectores de 
matrículamatrícula per tal de millorar la falta de seguretat que estem rebent especialment a Vilassar, com altres pobles veïns ja gaudeixen. 
Per tots aquests motius, aquest any no podem donar el Sí al pressupost, i JUNTS PER VILASSAR ens hem abstingut.
Per altra banda ha estat un any difícil i volem agrair la feina dels treballadors i treballadores per poder tirar endavant el nostre 
estimat poble. A tota la ciutadania dir-vos que ens teniu aquí pel que faci falta i que podeu contactar amb nosaltres a través dels 
e-mails: ufanoar@vilassardedalt.cat  (Ruth Ufano) quelartll@vilassardedalt.cat  (Laia Quelart) garrigosrx@vilassardedalt.cat  
(Xavi Garrigós).
 
Finalment desitjar-vos bon Nadal i millor entrada d’any!

pot fer, s’intenti el proper any amb més mitjans. També en aquest sentit hem demanat l’efectivitat de les sancions a pisos buits 
que ja es podrà aplicar a partir de l’any que ve.
El segon punt és el relatiu a la llar d’infants. La Generalitat previsiblement garantirà la gratuïtat del grup de 2-3 anys i, gràcies al 
nostre acord, els diners que l’ajuntament estalviarà es reinvertiran per a rebaixar les tarifes que paguen les famílies dels altres 
dos grups d’edat, en l’horitzó de la gratuïtat completa del servei que les administracions haurien d’implementar el més aviat 
possible.
El tercer punt de l’acord augmenta (de 18000€ previst) fins a 25000€ (nosaltres proposàvem 40000€) la partida per a subvencions 
a entitats culturals en concurrència competitiva. Això vol dir que les entitats tindran més recursos disponibles per als seus 
projectes i que avancem a poc a poc en transparència i en equilibri entre totes les entitats amb activitat al poble.
A més a més de l’acord signat, s’han acceptat els nostres suggeriments de potenciar l’àrea d’igualtat amb més recursos i 
d’augmentar de 1000€ a 6000€ la partida de desenvolupament del pla jove.
En suma, pensem que hem millorat alguns aspectes del pressupost i que l’orientació d’invertir en habitatge i serveis públics 
sense descuidar les obres a la via pública i els serveis socials és positiva per a la majoria de la gent de Vilassar.

Assemblea de la CUP Vilassar

A JUNTS, mirem per Vilassar
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