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Títol:  

GRÀCIES “PLATAFORMA FAÇANA DEL CEMENTIRI” vein@s i SOS Monuments 

 

Gràcies a tota la gent que esteu fent possible mantenir la identitat del nostre poble... Durant 

molts anys, l’equip de govern no ha fet cap actuació destacada a espais i via pública, però ara 

com que l’any que bé hi ha eleccions, correm-hi tots... tard i malament... De fet és una tàctica 

electoral, no fer res durant els primers anys, acumular, i fer obres i inauguracions el darrer 

any... A més, aquí cal afegir que la major part de l’equip de govern no son gent nascuda a 

Vilassar i potser no s’han documentat adequadament per saber els “valors afectius” dels 

espais on han conviscut moltes generacions de vilassarenqu@s a les quals governen.  

 

Per això no han dubtat a malmetre la façana del Cementiri de Vilassar o a intentar eliminar 

els elements d’identitat urbana com els dels “jardinets” Anton Feliu, el banc de pedra de 

plaça o la eliminació de la meitat de la “font del safareig” de la Riera de Targa, entre altres. 

Cal afegir que els projectes s’encomanen a la Diputació, i com ja hem vist a la transformació 

de la “Barnacolau” es basa en menys aparcament i més pintura, com per exemple la 

remodelació de la nostra plaça de la vila. 

  

Els regidors de l’oposició ens assabentem dels projectes en període d’exposició pública i 

només podem replicar mitjançà la presentació d’al·legacions, que es desestimen de manera 

sistemàtica. Això i el fet que no es porten a debatre en el Ple, la major part de la població no 

s’assabenta del que es farà. No s’explica bé a la gent, però ja els hi deu anar bé... No hi ha 

una adequada participació ciutadana i aquests projectes de transformació s’haurien de 

debatre prèviament de forma oberta amb la població o portar-ho al Ple que és l’espai de 

debat polític més seguit per la població de Vilassar. 

 

Per sort i gràcies a l’efecte dominó “d’avisar a gent que ha avisat a gent”, s’ha creat la 

“Plataforma per la façana del Cementiri” amb el suport i l’assessorament de SOS 

Monuments, que amb la unió de tots els grups de l’oposició i el regidor no adscrit, hem  

aturat els projectes i s’estan revertint per la seva conservació i catalogació... El banc ja és a 

plaça, als jardinets s’estan integrant els elements i la porta del Cementiri tornarà al seu estat 

centenari en breu... Gràcies gent de Vilassar per lluitar per la història local... Pel que 

necessiteu: Regidor no adscrit Joan Alfons Cusidó i Macià cusidomja@vilassardedalt.cat  
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