
Treballar per la nostra gent durant la pandèmia 

Al butlletí no publicat de març de l’any passat, el nostre escrit explicava la posició cupaire davant 

l’aprovació dels pressupostos 2020. Uns comptes que poc després s’haurien d’esmenar per intentar 

parar el cop de la crisi social de la COVID-19. En efecte, durant aquest any tan excepcional hem 

seguit treballant, primer únicament a través de la junta de portaveus i després amb la represa dels 

plens, de forma telemàtica, amb l’objectiu de defensar des de l’oposició la gent que més ho 

necessita. 

Així, i per consens, es van tirar endavant propostes nostres com ara l’augment d’ajudes als 

comerços. També vam pressionar per tal que cap treballadora municipal directa o subcontractada 

entrés en ERTO. La urgència que els serveis socials municipals poguessin atendre tothom que ho 

necessités també es va concretar en els canvis pressupostaris corresponents. A banda d’això, des de 

la nostra assemblea vam tenir la iniciativa de repartir gel hidroalcohòlic entre els pocs comerços que 

van poder obrir els tres primers mesos de l’estat d’alarma, i ens vam interessar perquè el banc 

d’aliments tingués aliment fresc i a ser possible de proximitat. 

Un dels nostres objectius per aquest mandat és el canvi de gestió de l’aigua i del clavegueram. La 

comissió corresponent, liderada per la Teia, ha treballat força aquest any i ja estan en marxa els 

procediments per tirar-ho endavant amb el consens de tots els grups. Ens hem adherit a l’Associació 

de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) i estem a punt d’engegar els estudis tècnics que 

calen per assegurar que tot allò que fem resulti en una millora palpable per al poble. 

Al ple de setembre es va aprovar la designació definitiva del carrer de Guillem Agulló i pocs dies 

després vam estrenar a Vilassar la pel·lícula «La mort de Guillem» que explica el seu assassinat a 

mans d’un grup feixista, a la realització de qual la nostra assemblea local hi va contribuir 

econòmicament i que ha rebut el premi Gaudí a la millor pel·lícula per a la televisió. 

Finalment, voldríem introduir alguns elements crítics a la gestió de l’equip de govern relacionats 

amb un dels nostres cavalls de batalla com és la participació ciutadana. Efectivament, s’han engegat 

els primers pressupostos participatius i el pla de mobilitat, i s’ha fet malgrat el distanciament social, 

però no ens satisfan ni en la forma ni en la gestió, que pensem és molt millorable, per la qual cosa 

farem una proposta pública per a propers processos. 
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