
RELLEU AL GOVERN MUNICIPAL  

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! 

 

 

 

 

 


