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BUTLLETÍ MUNICIPAL VILASSAR DE DALT  | NOVEMBRE 2022

Des del 9 de setembre i fins al 2 d’octubre, Vilassar va estar immers en 

el món de la fotografia analògica de la mà del festival Revela’T. Van 

ser més de vint  dies intensos d’exposicions i activitats per celebrar 

els deu anys d’un festival que va obrir les portes discretament l’any 

2013 i que, avui, s’ha convertit en epicentre internacional per als  

amants de la fotografia analògica, química o argèntica.

Sota el lema ‘Tempus fugit’, el Revela’T del desè aniversari explorava el pas 

del temps a través de treballs fotogràfics d’artistes com Joan Foncuberta, 

amb “HeghDI’ vemghaH, tu’lu’, DINOSAUR”, una exposició inèdita i 

produïda especialment per al  festival, inspirada en la figura del dinosaure. 

D’altres, com Alessandra Sanguinetti, fotògrafa de l’agència Magnum, que 

retrata durant més de vint anys la vida de dues cosines que viuen en una 

granja als afores de Buenos Aires o Natalia Kepesz, amb el seu projecte 

guardonat amb un World Press Photo el 2021.

El Revela’t explora el pas del 
temps en la 10a edició

L’edició d’aquest butlletí s’ha tancat 
el dia 10/11/22
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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El Ple aprova inicialment el 
Pressupost 2023

amb tots els grups municipals. Ha volgut destacar 
les propostes aportades per alguns grups i que han 
estat recollides en el document econòmic, com són 
l’augment de recursos per a habitatges, cobrir una 
pista exterior de Can Banús i millorarla xarxa de 
clavegueram al carrer Indústria , entre d’altres.
El eixos principals del Pressupost passen per 
consolidar les millores que s’han anat introduint els 
darrers anys:

• Serveis a les persones: es mantétot l’import 
dedicat a serveis socials i assistencials.

• Entitats: es mantenen totes les subvencions 
a entitats i se’n creen de noves, com la de la 
Confraria dels Sants Màrtirs per tal de donar 
suport a les activitats que portaran a terme per  
celebrar els seus 400 anys.

• Cultura: es mantenen totes les iniciatives 
dels darrers anys, consolidant el programa de 
subvenció per concurrència competitiva,per un 
import de 25.000 €. En aquest sentit, s’aposta per 
mantenir la temporada de clàssica, augmentant 
el pressupost al Consorci del Teatre La Massa per 
poder suplir la manca de mecenatge.

• Inversions: es destinen 1.115.860€ a projectes 
d’espai públic (303.000€), Habitatge (206.000€), 
Pressupostos Participatius (150.000€) i 
climatització de la biblioteca (125.000€), entre 
d’altres.

• Aigües EPEL, ViDA: és el primer pressupost que 
s’elabora assumint la gestió pública de l’aigua 
i el clavegueram, davant el venciment de la 
concessió amb SGAB  al desembre del 2022. 

Amb els vots a favor d’ARA Vilassar i el PSC, els 
vots en contra de Junts per Vilassar i el regidor 
no adscrit i l’abstenció de la CUP, aquest dijous al 
vespre s’ha  aprovat inicialment el Pressupost de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a l’any 2023. 
Un Pressupost que ascendeix a 13.143.394,23€ 
i que està marcat per la recuperació de la  gestió 
directa de l’aigua, per la bona situació financera 
que permet, un any més, congelar  impostos i 
taxes, però també ve marcat per una despesa 
molt mesurada per  la disminució d’ingressos fruit 
de la sentència de les plusvàlues.

Mantenint la tendència de recuperació econòmica i la 
bona situació financera que possibilita la mobilització 
de recursos amb plena autonomia, l’equip de govern 
ha presentat els darrers pressupostos del mandat. 
Unspressupostos que s’han elaborat mantenint i 
millorant tots els indicadors financers i de solvència 
de l’Ajuntament i congelant, un any més, els 
impostos i les taxes municipals. El Pressupost 2023, 
tal i com ha exposat el regidor d’Hisenda, Sergi 
Igual,conté  una despesa molt mesurada a causa de 
la disminució d’ingressos, fruit de la sentència de les 
plusvàlues, calculat en 600.000 €.
Tot i això, el Pressupost 2023dona resposta a reptes 
importants com la recuperació de la gestió pública 
municipal de l’aigua, l’adquisició d’habitatges 
socials per a famílies vulnerables, la continuïtat als 
Pressupostos Participatius, la consolidació de les 
subvencions a les entitats del municipi i l’increment 
de les inversions en via pública, equipaments, parcs i 
jardins, entre d’altres.
Igualment ha incidit en la tasca que s’ha portat a 
terme per aconseguir un pressupost consensuat 
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Nou propostes guanyadores 
dels Pressupostos Participatius 
2022

Els veïns i veïnes de Vilassar han decidit amb el 
seus vots (1.056) els projectes guanyadors dels 
pressupostos participatius. El projecte més votat, 
amb 451 vots, ha estat l’ampliació de l’skatepark, 
seguit del tancament de fusta per a contenidors 
amb 314, i la recuperació de fonts històriques, que 
ha obtingut 297 vots. La resta de propostes que 
també es podran executar dins el pressupost de 
185.000€ són la millora de la il·luminació del camí 
de la Costa (283), un rocòdrom infantil a can Rafart 
(213) i un altre a les pistes d’atletisme (176), miralls 
als encreuaments de La Fornaca (151), la millora dels 
contenidors del camí de Mataró (64) i una font al 
parc de can Sabatés-can Cabanyes (31).
La tria de propostes s’ha fet de més vots a menys, 
fins a cobrir el pressupost establert de 185.000€. 
En cas que, seguint aquest ordre, un projecte hagi 
sobrepassat el pressupost s’ha buscat el següent que 
s’hi adeqüi segons l’import. En aquesta edició han 
votat 1.056 persones, xifra que suposa un 13,3% de 
participació, 4 punts per sobre de la primera edició. 

Tota la informació del procés a participa.vilassar.cat

La comunitat educativa obre el 
curs escolar

El nou curs escolar va donar el tret de sortida oficial 
el passat 28 de setembre, al Museu Arxiu, amb una 
trobada de la comunitat educativa de Vilassar. 

Després d’una benvinguda de la regidora d’educació, 
Carme Terradas i la tècnica de l’àrea, Sílvia Domènech, 
les persones responsables del projecte Re-Animar van 
compartir la seva experiència. El projecte, impulsat 
per l’Institut Jaume Almera, acosta l’art contemporani 
a l’alumnat a través de la creació artística (plàstica, 
musical i literària). A partir d’objectes trobats a la 
muntanya, el mar i el poble, els alumnes construeixen 
obres plàstiques que serveixen d’inspiració per a la 
creació de partitures i microrelats.
D’acord amb el tema de la sostenibilitat i l’ecologisme 
també va participar a la trobada l’entitat Vilassar 
Ecologista, que va explicar les seves activitats i 
de quina manera pot col·laborar amb els centres 
educatius. Per finalitzar, l’estudi d’arquitectura i 
disseny establert  a Vilassar, Naifactory Lab, també 
va exposar la seva activitat, que ha culminat aquest 
any amb la creació d’un biomaterial que protagonitza 
un aparador de l’empresa Mango a Nova York. Tot 
plegat va servir per presentar la Guia de recursos 
d’aquest curs, amb totes les activitats i serveis que es 
troben a disposició dels centres per complementar 
la seva activitat docent diària.

El Ple aprova inicialment el 
Pressupost 2023

Carles Corbalán, nou regidor de l’equip de govern 
Carles Corbalán va prendre possessió del càrrec de regidor de l’equip de govern 
a al del mes d’octubre, celebrada el dijous 27.
Corbalán pren el relleu a Mireia Durany, que va deixar el càrrec per motius de salut, 
i estarà al capdavant de les regidories d’Espai Públic i Mobilitat, Comunicació, 
Participació i Transició Energètica.  
Nascut el 1989, és educador i actualment fa de vetllador a l’Escola Sant Jordi de 
Vilassar. Es va diplomar en Ciències Empresarials i té un màster de Formació del 
Professorat de Secundària, Batxillerat i Formació Professional. Professionalment, 
s’ha dedicat sempre a l’educació. També ha estat tècnic a La Massa Teatre i ha estat 
sempre implicat en l’associacionisme vilassarenc:  fent de monitor al Club d’Esplai, sent 
president i tècnic del Casal Popular, creant l’associació La Veïna del 6è o col·laborant 
amb el grup impulsor d’Àgora des dels seus inicis.
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Èxit de participació a la 1a Jornada 
Empresarial de Vilassar de Dalt

pel qual han de passar els negocis si volen mantenir 
la seva competitivitat i garantir la supervivència 
i el creixement empresarial. Gallardo va exposar 
amb diferents exemples que la implementació de 
processos digitals facilita l’eficiència de les empreses, 
produeix millors resultatsi, alhora, minimitza els 
costos. 

En la jornada també es van posar sobre la taula 
tres casos d’èxit local en la implementació digital. 
Les empreses  S3 AdvancedEngineering, Artero 
i CBC Innova va exposar com la digitalització i la 
implemtació de noves tecnologies els ha permès 
millorar els seus processos i la seva projecció 
internacional. 

L’acte va acabar amb una posada en comú de 
conclusions i propostes entre les empreses i 
l’Ajuntament on es va posar de manifest la necessitat 
d’apostar per la formació dels treballadors en 
productes i eines que els permeti avançar cap a la 
digitalització, l’organització de futures trobades 
entre empreses per fomentar la cooperació i el 
treball conjunt en aquest procés de renovació o 
formalitzar grups de treball per facilitar la sinèrgia 
entre empresaris i ajuntament. 

Des del consistori, l’alcaldessa i el regidor de 
Promoció Econòmica, Benet Oliva, van recollir les 
demandes dels empresaris i es van posar a la seva 
disposició per ajudar-los en aquest procés i fer de 
pont entre totes elles i les diferents administracions. 
En aquest sentit, els van proposar organitzar-se com 
a associació per poder agilitzar i fer més eficient la 
relació amb l’Ajuntament.

Divendres 4 de novembre, la nova nau d’Artero 
va acollir la 1a Jornada Empresarial de Vilassar 
de Dalt, que va tractar sobre els processos de 
digitalització i en què hi van participar més de 
cinquanta empreses del municipi. La Jornada, 
impulsada des del Servei de Promoció Econòmica, 
amb el suport del Programa Treball Talent i 
Tecnologia, va comptar amb la col·laboració i la 
presència de la Diputació de Barcelona, la Cambra 
de Comerç i la Unió de Polígons industrials, la 
Fundació Gentis i les empreses locals CBC Innova, 
S3 Advanced Engineering i Artero. 

La Jornada va donar el tret de sortida amb els 
parlaments de benvinguda del CEO d’Artero, Alex 
Artero, l’alcaldessa de Vilassar de Dalt, Carola Llauró 
i les representants de la Diputació de Barcelona i de 
la Unió de Polígons i Cambra de Comerç,  Eva Menor 
i la Sílvia Solanellas.

Tot seguit, es va donar pas a la ponència sobre les 
claus per l’èxit en la transformació digital d’una 
PIME, del soci director de NovatecAdvisors, 
Xavier Gallardo. Una xerrada que va mostrar als 
empresaris i empresàries assistents a l’acte que la 
digitalització s’ha convertit en un procés essencial 
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El programa Singulars  
incorpora 13 joves al món 
laboral

En el marc dels programes formatius i ocupacionals 
que s’impulsen des del Servei de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament, ha finalitzat amb èxit 
el programa Singulars,coordinat per la Fundació 
Gentis, amb la participació de 18 joves d’entre 
16 i 29 anys que durant deu mesos han treballat 
diferents habilitats professionals i vocacionals 
a l’Espai Cívic Les Escoles. Tretze  d’aquestes 
persones han trobat feina i tres  han retornat als 
estudis.

Al llarg del programa, les persones joves participants 
han tingut l’oportunitat de formar-se en diferents 
sectors professionals com la logística, els esports, i 
la gestió web, a més de tenir l’oportunitat de visitar 
més de 15 empreses i donar suport a accions de 
voluntariat dins del municipi. Alhora, també s’ha fet 
un acompanyament individual i grupal a l’orientació 
laboral i educativa, per adquirir un millor coneixement 
de les seves competències i habilitats de cara a trobar 
feina i/o tornar al sistema educatiu.

El programa ha tancat amb 13 persones que han 
trobat feina i 3 que han retornat als  estudis. El 
programa Singulars, per a joves de Vilassar de Dalt, 
tornarà a començar el gener de 2023.

Més informació: 
promocioeconomica@vilassardedalt.cat

Neix el Club de la feina

El passat mes de setembre es va posar en marxa 
el Club de la feina, un servei d’atenció i orientació 
personalitzada amb l’objectiu d’ajudar les 
persones en cerca de feina, amb especial atenció 
als col·lectius més vulnerables. 

El Club de la feina és una iniciativa del Servei de 
Promoció Econòmica i està obert tots els divendres 
de 10 a 12 h a l’Espai Cívic les Escoles. Ofereix un servei 
centrat en l’atenció i l’orientació personalitzada per 
ajudar les persones que es troben en cerca de feina, 
amb especial atenció als col·lectius més vulnerables. 
És un espai obert que disposa d’ordinadors, wifi, 
material de suport per a currículums, cartes, i que 
compta amb l’equip humà del Servei d’Ocupació 
Local per realitzar un acompanyament dels usuaris.

Èxit de participació a la 1a Jornada 
Empresarial de Vilassar de Dalt

Ràdio Vilassar de Dalt es 
trasllada a Can Robinat
L’emissora municipal es troba en ple procés de 
renovació. Després de més de 30 anys a l’edifici del 
carrer del Mercat, els estudis ara s’han traslladat a 
l’edifici de Can Robinat. 
Per poder acollir l’activitat de  l’emissora, s’ha adaptat 
el vestíbul de l’edifici municipal amb dues sales 
insonoritzades i equipades amb la infraestructura 
necessària. El trasllat també ha suposat una 
modernització, tant de l’espai com de l’equipament 
de la ràdio, que compta amb un estudi i una sala de 
control totalment renovats. L’emissora de Vilassar 
de Dalt es pot escoltar a través del 97.4 de  l’FM i per 
Internet. 
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Vilassar va sortir al carrer per celebrar, un any més,  
la Diada Nacional de Catalunya amb un acte que va 
tenir lloc dissabte 10 de setembre al vespre i que va 
transcórrer entre la plaça de la Vila i la plaça Onze de 
setembre. L’endemà  diumenge, l’Associació de Veïns 
del Barri de can Salvet tenia  a punt una nova edició de 
la Megadiada. 
L’acte de commemoració de la Diada, organitzat per 
l’ANC i l’Ajuntament de Vilassar, va començar tocades 
les 8 del vespre amb la marxa de torxes, encapçalada 
per una gran estelada, des de la plaça de la Vila fins 
a la plaça Onze de Setemebre, al barri de can Salvet. 
Un cop allà, es va fer la lectura del manifest de la 
Diada que enguany va anar a càrrec de Lamia El 
Ouahhaby. En acabat, la Coral Mareny va interpretar 
el Cant de la Senyera, que va donar pas a l’ofrena floral 
protagonitzada per entitats - ANC, Diabòlics Anònims, 
Colla de Geganters, Comissió deSant Antoni, Consell 
per la República, Grup Sardanista, La Massa CCV- ; 
partits polítics -ARAVilassar, ERC, Junts per Vilassar, 
CUP- i l’Ajuntament. L’acte commemoratiu es va 
tancar amb el cant dels Segadors.

 La Megadiada
La celebració de la Diada a Vilassar es va allargar 
fins diumenge 11 de setembre amb la ja tradicional 
Megadiada de can Salvet, que va comptar amb 
un espectacle familiar de circ, els balls amb 
TikeNilaBollywood i que va tancar amb la festa de 
l’escuma.

Vilassar commemora la Diada 
Nacional de Catalunya

9

Més de 150 nens i nenes corren 
la MiniTrail 2022

El passat diumenge 6 de novembre es va celebrar 
la setena edició de la cursa infantil MiniTrail. 
Un esdeveniment esportiu, organitzat pel CE 
Sensacions amb el suport de l’Ajuntament, i que 
any rere any, aplega més de 150 nens i nenes i les 
seves famílies a Vilassar.  

La Minitrail 2022 oferia diferents distàncies segons 
l’edat dels participants. Aquest any amb nous 
recorreguts pels més grans que transcorrien per 
l’entorn natural del municipi i, com sempre, els més 
petits havien de fer-ho pel parc de can Rafart. A 
banda de la trentena de voluntaris que guiaven els 
corredors al llarg de tot el circuit, els organitzadors 
també van comptar amb el suports de l’ADF de 
Vilassar de Dalt i la Policia local per controlar el 
trànsit tan al poble com a la muntanya i garantir així, 
la seguretat dels participants. 

En acabar, tots els participants van rebre una 
medalla de reconeixement de la mà de la regidora 
d’Esports, Carme Terrades, i un bon esmorzar per 
recuperar forces. 

Abans de tancar la jornada, es va fer el lliurament 
dels trofeus als tres primers classificats i classificades 
de cada categoria d’edat.
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Vilassar acull milers de 
visitants per la Fira del 
Bolet i l’Open House Bcn

espècies de bolets i n’especifica el nom científic i 
popular. La degustació de la tradicional esparracada 
de bolets, enguany cuinada pels membres de l’entitat 
organitzadora, Amics dels Bolets, i acompanyada d’un 
got de vi, es va servir, un any més, al pati del museu. A 
la 1 del migdia, va arribar el moment de fer l’entrega 
del Bolet d’Or 2022 a Antoni Llimona per la seva 
implicació en moltes entitats de la vila, el seu suport 
en diversos esdeveniments i la seva lluita al costat de 
la pagesia de la comarca i la llengua catalana.
A les 12 del migdia, el Grup Sardanista de Vilassar 
de Dalt va organitzar una ballada de sardanes als 
jardinets de Sant Jordi amb La  Principal de la Bisbal.

48h OPEN HOUSE BCN
Paral·lelament, a les 11 del matí, obria les portes el 
patrimoni de Vilassar. Un any més, edificis singulars  
de la vila es van poder visitar en el marc de les 48h 
Open House Bcn. Els visitants van poder gaudir, a 
més,  de dues visites teatralitzades: una a les Naus 
de can Manyer on es van poder sentir de nou el soroll 
dels telers i l’altra, a la casa de Cal Notari.
Més de 3.000 persones van viure de prop el patrimoni de 
Vilassar, un nombre que no s’havia registrat mai fins ara.

Vilassar va viure el dia 23 d’octubre la 32a edició 
de la Mostra del Bolet i la Natura i una nova edició 
de l’Open House Bcn. Ho va fer en una jornada 
marcada pel sol i la calor i en què es va batre el 
rècord d’assistència en aquests dos esdeveniments.

FIRA DEL BOLET I LA NATURA
Milers de visitants es van aplegar a Vilassar per viure 
una de les fires més emblemàtiques i amb més 
trajectòria del municipi: la Mostra i la Fira del Bolet i la 
Natura. Coincidint amb la fira, Vilassar obre les portes 
d’espais arquitectònics singulars en el marc de les 48h 
Open House Bcn. Tot plegat, va aconseguir atreure 
una gran assistència de públic d’arreu del país que 
va sobrepassar de llarg el que s’havia registrat en les 
darreres adicions.
Un any més, el carrer Marquès de Barberà, ple de 
gom a gom durant tot el dia, va acollir les parades de 
productes diversos, des dels més artesanals fins als 
embotits i formatges, passant pels cistells, castanyes 
o les diverses parades de col·lectius del municipi. No 
hi van faltar les parades de bolets, tot i que aquest 
any, la falta de bolets al bosc s’hi va veure reflectida.
El Museu va tornar a ser el centre neuràlgic de la 
festa amb la mostra que dona a conèixer les diferents 

9
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Conscients de la situació actual, des del PSC hem cregut que calia tenir un pressupost per seguir donant resposta a les necessitats 
de la ciutadania i aquest s’ha aconseguit mitjançant un compromís de millores entre el nostre grup i el govern.
Per continuar mantenint i millorant el suport social, hem proposat l’increment de la partida destinada a la compra d’habitatge 
públic per a famílies en situació de vulnerabilitat.Un altre propòsit ha estat encarar els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de manera clara i contundent: d’una banda, es mantenen les bonificacions del 50% de l’IBI per a instal·lacions de plaques 
fotovoltaiques domèstiques, així com per l’adquisició de vehicles elèctrics, i de l’altra, proposem la creació de comunitats 
energètiques per als equipaments públics, i la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia LED.
En termes d’inversió, demanem una actuació integral al carrer Indústria, donats els problemes per l’envelliment de la xarxa 
d’aigua i clavegueram que pateixen els veïns, així com la dignificació veïnal del Barri del Pi amb plantat de gespa de baix 
manteniment al tram de la riera que suporta una alta concurrència de persones amb gossos i el deteriorament que es produeix 
de l’espai. Així mateix, hem demanat fer una ampliació de l’espai de la parada d’autobús de Can Maians que permeti la lliure 
circulació de vehicles, per reduir els embussos diaris que es produeixen en hores punta i la contaminació que se’n deriva, i 
probablement es reconduiria el trànsit que s’ha derivat al centre del poble. Una altra mesura proposada  pel nostre grup en 
sentit del foment de l’ús del transport públic és recuperar l’autobús llançadora, que un cop estigui executada la rotonda de la 
part alta la de la Riera de Targa pot representar una bona aposta per reduir l’ús del vehicle privat.
Portaveu Grup Socialista. Ma.Àngels Bosch Mauri

NOUS PRESSUPOSTOS

En el més d’abril ja vaig informar de l’incomprensible atac de l’equip de govern a les tradicions i la memòria històrica de Vilassar: 
la façana del Cementiri de Sant Sebastià, els “jardinets” Anton Feliu, o els elements d’identitat urbana com el banc de pedra de 
plaça, la “font del safareig” de la Riera de Targa, el repintat de la plaça de la Vila entre altres... Ara els hi toca el rebre als Gegants i 
a la plaça del Teatre...
En el Ple ordinari del 25/07/2002, es van nomenar diferents carrers del poble mitjançà un expedient administratiu documentat 
i aprovat quasi per unanimitat de tot el Consistori i sense cap vot en contra, en el qual s’incloïa posar el nom als carrers del Pla 
Parcial núm. 7 de Can Tarrida, l’interior a “Joan Fuster i Ortells” (intel·lectual i assagista) i al nou eix de connexió que ha d’unir la 
Riera de Targa amb la Galbanya, “l’Avinguda dels Gegants”, en motiu dels 90 anys de l’arribada a Vilassar dels Gegants en Lluís i 
na Maria i també per retre homenatge i en agraïment a la cessió que va fer la família Vallet-Armengol al poble de Vilassar mitjançà 
la Parròquia: 
El 15 d’agost de 1912, el Sr. Lluis Vallet, advocat i resident a Vilassar de Dalt, obsequiar els gegants a la seva esposa na María Armengol 
en motiu de la seva onomàstica. En un principi eren utilitzats a les festes familiars, tot i que aparegueren públicament en alguna 
ocasió especial. El 14 de juliol de 1923, es va presentar els gegants en acte oficial i públic, en motiu de les festes per commemorar el 
tercer centenari del trasllat de les relíquies dels Sants Màrtirs des de Càller (Sardenya) a Vilassar. Varen desfilar a la processó solemne i 
ballaren a plaça, a partir d’aquest moment i fins a les postrimeríes dels anys cinquanta, els gegants acudien a les processons de Corpus 
i de l’Apostolat. En aquest període de temps els Srs. Vallet-Armengol els cediren a la parròquia. Va ser voluntat del poble de Vilassar 
reconèixer aquest agraïment 
Aquest ple ordinari de 29/09/2022, l’equip de govern, el va tornar a nomenar com “Avinguda de les gegantes”..., sense expedient, ni 
justificació, ni informe, ni res de res... Diuen que per feminitzar-ho..., I això està bé per contribuir a la paritat de noms, però s’ha de 
fer en carrers nous, sense nom..., no es poden alterar carrers ja oficialitzats per la voluntat popular, i menys sense tenir en compte 
la identitat històrica del carrer, ni que ja consta en tots els plànols, grafies i referències cadastrals i de registre de la propietat des 
del 2002... Això és una nova “alcaldada” contra la memòria històrica de Vilassar i no es pot permetre... d’un acte així no hi ha cap 
precedent enlloc en democràcia, només en l’època franquista quan es van canviar els noms dels carrers per Generals del règim... 
Quina pena de gent que està governant Vilassar... 
Estem agraïts a la família Vallet-Armengol, perquè van sembrar l’espurna dels gegants a Vilassar... 
Per la resta, s’ha de canviar aquesta dinàmica d’agressió i lluitar per la història local... Hi estem treballant... 
Pel que necessiteu: Regidor no adscrit Joan Alfons Cusidó i Macià cusidomja@vilassardedalt.cat  :)

ARA “ELS HI TOCA EL REBRE” ALS GEGANTS EN LLUÍS I NA MARIA... :( 

Ens abstenim als pressupostos
L’any passat vam votar favorablement als pressupostos ja amb la mirada en el procés final de creació de l’empresa municipal 
d’aigües i amb un acord concret de tres punts, dels quals se n’ha complert només un al 100%, el de l’augment de subvencions 
a entitats en concurrència competitiva. El punt relatiu a les tarifes de Can Roura no s’ha complert tal com el teníem signat. 
Per últim, mentre que vam acordar comprar almenys tres habitatges finalment han estat dos ja que al concurs es va pagar 
més car del previst. Fa un any pensàvem aleshores que amb la modificació de l’ordenança de subvencions es garantiria de 
manera definitiva la transparència sobre el conveni del festival revela-t però ni l’ordenança ni el conveni s’han complert sense 
que l’equip de govern hagi intentat corregir-ho. Per una altra banda, el compromís per tal de garantir el 30% d’HPO a tots els 
plans urbanístics es contradiu amb la modificació del de Can Tarrida.
No obstant això, cal engegar l’empresa pública de les aigües amb els mínims entrebancs i, encara que es podria trobar la manera 
de fer-ho amb pressupostos prorrogats, seria un camí no exempt de problemes. També valorem el que hem aconseguit: després 
de molts anys de demanar-ho, es consoliden les partides per adquisició d’habitatge públic i les subvencions a entitats i, per fi, es 
farà la cobertura de les pistes que permetrà un millor ús per part dels clubs esportius durant tot l’any.

Últims pressupostos del mandat: dubtes i incompliments
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Des del grup municipal d’ARA Vilassar volem aprofitar aquest espai per expressar el nostre agraïment i felicitació per la feina 
feta a la nostra companya Mireia Durany i Calvo, que per motius de salut va haver de deixar la seva acta com a regidora el passat 
plenari del mes de setembre.
La Mireia ha dut a terme moltes iniciatives en l’àmbit de les seves regidories però, per sobre de tot, cal destacar-ne la seva 
humanitat, empatia i  afabilitat qualitats que han impregnat totes les iniciatives en què ha treballat durant aquests anys, així 
com  la relació amb les persones amb qui  ha compartit projectes. 
La Mireia ha liderat l’àrea de Comunitat de l’Ajuntament i exercit un paper important en l’àrea de Territori gestionant les 
regidories de d’Espai públic i mobilitat, Participació, Feminisme i igualtat i Eficiència energètica.
Al llarg d’aquests tres anys al capdavant d’aquestes regidories ha tirat endavant iniciatives tant importants com els Pressupostos 
Participatius, pioners en la història de Vilassar, l’Estudi de mobilitat urbana sostenible, el Pla d’acció per a la transició energètica, 
l’adhesió a la xarxa de voluntarietat ambiental, el Pla d’acció per a la transició energètica i el clima, el 1er pla intern d’igualtat en el 
grup municipal,  el 1er protocol intern per a la prevenció, detecció i actuació davant situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, 
orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere, al grup municipal de Vilassar de Dalt i molt recentment ha aconseguit 
que a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt se li atorgués el distintiu For Gender A G City 50-50 distintiu d’àmbit internacional que 
reconeix la tasca i els compromisos de les institucions en la lluita per la igualtat de gènere. També ha coordinat les actuacions en 
l’espai públic, i ha impulsat l’ús d’energies renovables, el pla verd públic i  consells municipals com feminisme i igualtat i mobilitat 
entre d’altres. 
Des de l’equip de govern i el conjunt del grup municipal d’ARA Vilassar, Mireia moltes gràcies!
Així mateix, aprofitem l’avinentesa per donar la benvinguda al nou regidor Carles Corbalán i Comas, una persona jove, 
emprenedora, compromesa socialment i molt activa dins l’associacionisme educatiu i cultural vilassarenc . Estem convençudes 
que en Carles farà una gran feina al Govern municipal.  Benvingut Carles!

Aquests dies ens hem vist immersos en una problemàtica que afecta a moltes famílies vilasarenques. Estem parlant dels horaris 
i repartiment de les pistes i pavelló de Can Banús.
Probablement es trobarà una solució temporal per la immediatesa del problema, però no ens enganyem, aquest problema no 
és un problema puntual, és fruït d’un llarg període de desídia i manca de previsió per part del Govern Municipal. 
Manca de previsió, i potser també de no acabar de creure en la importància de l’esport com a eina formativa del nostre jovent.
A Vilassar tenim molts espais de titularitat Municipal per a la pràctica de l’esport, (Escola Joan Maragall, antiga escola Francesc 
Macià i l’entorn del pavelló de Can Banús, per exemple), però el que ha faltat és una planificació a mig i llarg termini per tal que 
aquestes instal·lacions es puguin utilitzar amb garanties per les diverses disciplines esportives practicades a la Vila.
Aquesta adequació no és cosa d’un dia, necessita d’una planificació i uns recursos, que han obviat els últims equips de govern, 
que no l’hi han donat l’atenció que es mereixien.
Només cal diàleg amb les entitats esportives, voluntat de canviar la dinàmica dels últims temps, planificació de projectes per les 
citades instal·lacions i programació de recursos en els pressupostos municipals per revertir l’actual manca d’espais degudament 
preparats i equipats.
El problema és creure que això és possible. A Junts ens ho creiem. 
(Explica’ns les teves inquietuds, estem per ajudar-te: ufanoar@vilassardedalt.cat – quelartll@vilassardedalt.cat – 
garrigosrx@vilassardedalt.cat) 

RELLEU AL GOVERN MUNICIPAL 

La nostra abstenció als pressupostos pretén esvair el perill que es prengués com a excusa la falta de pressupost. Des d’ara mateix, deixem 
clar que una pròrroga de la concessió de l’aigua seria un fracàs i ho entendríem com un engany, no només al nostre grup sinó a tot el poble.
El necessari reglament dels Pressupostos Participatius
Els pressupostos participatius han estat un èxit a Vilassar pel que fa a la quantitat i qualitat de projectes, de la qual cosa ens 
n’alegrem ja que són una reivindicació cupaire des de sempre. No obstant això, s’han detectat alguns defectes que qüestionen 
els drets de participació i les garanties democràtiques del procés. No està clar qui decideix l’acceptació de les propostes. Els 
criteris no són clars (p.e. no s’entén la diferència entre «millora» i «manteniment»). Entre les propostes acceptades n’hi ha que ja 
formen part de les obligacions de l’ajuntament. No hi ha un òrgan que faci un seguiment del procés i la responsabilitat recau en 
una empresa externa. Les reclamacions no tenen una via normalitzada i els càrrecs polítics intervenen a respostes que haurien 
de ser tècniques. L’anonimat de les propostes no evita la possibilitat de favoritisme. Finalment, el vot telemàtic té deficiències 
evidents de garanties i seguretat.
De bon començament de mandat hem demanat l’elaboració d’un reglament. Com que per part de l’equip de govern s’han 
ignorat aquestes peticions, hem pres la iniciativa i hem proposat al ple la seva elaboració amb un text base. Ara toca posar-se a 
treballar totes juntes per tal que a la pròxima edició la transparència sigui la norma tal i com tocaria.
Assemblea de la CUP Vilassar

CAL ANAR UN PAS PER ENDAVANT



Biblioteca Can Manyer

CONVERSES EN ANGLÈS

6 sessions d’1 hora de durada. Nivell intermedi.

/ ACTIVITATS16
 

 
 

 
Cada dimecres a les 18.30 h

 

  

 

 

 

 

 

NOVEMBRE

La Massa Teatre

MISTELA, CANDELA, SARSUELA

Amb Epidèmia Teatre.
Tres sarsueles en una. Fresques, còmiques i imades. 
Pitarra i Vidal i Valenciano tornen als escenaris com a 
clàssics d’avui dia per fer-nos matar les penes. 

/ TEATRE MUSICAL

NOVEMBRE

19
20.00 h

Sala de La Massa CCV

TALLER DE CUINA VEGANA I VEGETARIANA

Amb la Salomé Gatnau Tolosa cuina amb els colors i sabors 
de les verdures i fruites de temporada

/ GASTRONOMIA

NOVEMBRE

16
De 19.00 a 21.00 h

Biblioteca Can Manyer

CLUB DE LECTURA

Conversa sobre la novel·la ‘El cel no és per a tothom’, de 
Marta Rojals

/ LITERATURA

NOVEMBRE

17
 

 

18.30 h

Can Rafart

TALLER D’AUTODEFENSA FEMINISTA

Per a dones a partir de 15 anys.

/ FEMINISME

NOVEMBRE

17
 

 
18.30 h

Biblioteca Can Manyer

ELMER BERNSTEIN, EL LLEGAT D’UN 
COMPOSITOR
A càrrec d’Enric Folch, periodista, director de cinema i de 
sèries de televisió i professor de l’ESCAC

/ CONFERÈNCIES

NOVEMBRE

18
 

18.30 h

Museu Arxiu de Vilassar

ÀGORA VILASSAR. JAUME PLENSA, 
ESCULTOR DE L’ÀNIMA I DE LA LLUM

Amb Mariona Millà i Salinas

/ CONFERÈNCIES

NOVEMBRE

22
 

 
 

19.00 h

Plaça de la Vila

ACTE INSTITUCIONAL DEL 25N
/ FEMINISME

NOVEMBRE

25
 

 
 

12.00 h

Biblioteca Can Manyer

ESPECTACLE ‘OMPLINT EL BUIT’
/ FEMINISME

NOVEMBRE

25

 

 

19.00 h

 

Biblioteca Can Manyer

CONTES MENUTS: L’ARTUR I LA 
CLEMENTINA

/ LITERATURA

NOVEMBRE

26
11.30 h

La Massa Teatre

MÚSICA PALESTINA I CATALANA

Concert solidari amb l’Associació Catalana per la Pau

/ MÚSICA

 
 

 

 

20.00 h

AG
EN

D
A

Lectura del manifest i actuacions de l’alumnat de Vilassar

Obra a dues veus, la recitada per la pròpia autora, Rosa 
Maria Arrazola, i la cantada de Cristina Rabell

NOVEMBRE

25

Per a famílies amb infants de 2 a 5 anys

Biblioteca Can Manyer

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘LOT’
/ LITERATURA

NOVEMBRE

24
 

 
 

18.30 h

Amb l’autor premianenc Guillem Nicolàs

 

Supermercats del poble

GRAN RECAPTE
/ SOLIDARITAT

NOVEMBRE

26
Durant tot el dia

Recollida solidària d’aliments


