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Vilassar ja és un municipi del tot ordenat i viable econòmicament. Els 

darrers anys, les millores en aquesta direcció han estat ostensibles, però 

ha estat amb la liquidació pressupostària de 2017 que es pot afirmar 

categòricament que Vilassar ja és plenamen solvent.

En 5 anys l’Ajuntament ha rebaixat en un 65% el deute municipal 

tot preservant l’àmplia cartera de serveis públics que caracteritza el 

municipi. Vilassar es mantindrà en la solvència financera, però ara els 

objectius del consistori són millorar la capacitat de provisió dels serveis 

públics i incrementar la capacitat d’inversió pública en benefici de tots 

i totes. 

Vilassar redueix el deute 
un 65% en 5 anys

L’edició d’aquest butlletí s’ha tancat 
el dia 13/04/18
Edició: Ajuntament de Vilassar de 
Dalt. www.vilassar.cat 
Redacció i fotografia: Camí de 
Mataró, 10. comunicacio@
vilassardedalt.cat
Assessorament lingüístic: Laura 
Salomó. CPNL de Vilassar de Dalt



700 comunicacions 
d’incidències en un any
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Ara fa poc més d’un any, l’Ajuntament va posar 
en funcionament un nou mitjà de comunicació 
per informar de les incidències que es produeixen 
a la via pública. En aquest temps, el sistema ha 
registrat prop de 700 comunicacions, la majoria 
relacionades amb la pavimentació i el mobiliari 
urbà. 

Des de Serveis Tècnics es fa una valoració molt 
positiva del primer any de funcionament del 
sistema de comunicació d’incidències per part 
de la ciutadania mitjançant una aplicació al 
mòbil. Al llarg d’aquest any, s’han rebut un total 
de 671 comunicacions –50 incidències/mes. Les 
incidències que més es comuniquen són les 
relacionades amb la pavimentació i el mobiliari 
urbà, que en representen més del 50 %.

De la totalitat de 613 incidències a la via pública, 
197 són generades per la ciutadania (32 %) i 417 
són iniciades de forma proactiva pel personal 
municipal (68 %)

El sistema de comunicació 
d’incidències a la via pública 
registra prop de 700 casos en 
el primer any de funcionament
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Al llarg de l’any s’ha incrementat el percentatge 
de resolució per a la major part de les tipologies, 
passant d’un global del 60 % el primer semestre 
a gairebé un 80 % actual.

El ciutadà que utilitzi aquest mitjà per 
comunicar-se amb l’ajuntament pot veure, des 
de l’aplicatiu, l’estat de les seves incidències, i 
es podrà comunicar en qualsevol moment amb 
l’ajuntament i saber com es resol la incidència. 
Així mateix, també podrà visualitzar sobre mapa 
la ubicació tant de les seves incidències com de 
les comunicades per altres usuaris o pel propi 
ajuntament.
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Una cinquantena de persones 
comencen a treballar en 
el projecte d’Hort Social i 
Comunitari

El passat dissabte 17 de febrer va tenir lloc 
la tercera jornada del procés participatiu de 
l’Hort Social i Comunitari. La trobada, que va 
comptar amb la participació d’una cinquantena 
de persones, va servir per posar les bases de 
l’organització i el funcionament de l’Hort social i 
comunitari i començar a treballar.

De la trobada en van sorgir dues comissions: una 
que s’encarregarà de la creació de l’associació 
que gestionarà l’hort, l’elaboració d’uns estatuts 
i la proposta d’un reglament que en regirà 
el funcionament. I l’altra, que començarà a 
treballar la part comuna de l’hort –les dues 
feixes més petites– preparant la terra i fent les 
primeres plantacions. 

El passat mes de febrer, el Castell va inaugurar 
les noves instal·lacions integrades dins el seu 
entorn que ofereixen un nou espai destinat a 
celebracions i esdeveniments. Aquesta activitat 
amplia l’oferta turística de Vilassar obrint la porta 
a un nou sector fins ara inexistent al municipi.

Els darrers anys, el castell de Vilassar ha anat 
obrint-se a la població des del punt de vista 
patrimonial i ara enceta una nou camí amb 
l’obertura d’un centre destinat a celebracions 
i esdeveniments. Aquesta zona s’integra 
perfectament a les feixes del castell de cara 
al camí de la Costa, i es vincula estretament 
en l’entorn històric i patrimonial d’aquest 
emblemàtic edifici.

Aquest espai és un nou pol d’activitat econòmica 
a Vilassar vinculat al turisme  d’esdeveniments i 
a les celebracions en un entorn privilegiat.La jornada també va acollir un taller de sembra 

de planter a càrrec de la Cooperativa Tarpuna.
Properament es farà una nova trobada amb 
l’ajuntament per veure com evoluciona el 
projecte.  

Si voleu informació, us podeu adreçar al 
Departament de Medi Ambient: 93 753 98 00 
ext. 2.

DIVENDRES

Un nou espai per a 
celebracions i esdeveniments 
al Castell amplia l’oferta 
turística de Vilassar 



06

L’Aplec de la Sardana obre el 
calendari de fires i festes de 
Vilassar

Sardanes amb nom de sants i santes es van 
poder sentir al llarg de tot el diumenge 18 
de març durant el 19è Aplec de Sardanes de 
Vilassar. Un any més, el Grup Sardanista va fer 
lluir al municipi la dansa tradicional catalana de 
la mà de cinc cobles de renom, i va oberir així el 
calendari de fires i festes de Vilassar.

Pels volts de les 11 del matí, i amb les notes de 
les primeres sardanes de la Cobla Mediterrània, 
es va fer la inauguració oficial del 19è Aplec de 
Sardanes. La presidenta del Grup Sardanista de 
Vilassar de Dalt, Rosa Maria Prats, acompanyada 
de l’alcalde Xavier Godàs i de regidors i regidores 
de l’ajuntament, va fer el parlament inaugural 
agraint enèrgicament la col·laboració amb 
l’esdeveniment de molts comerços i entitats 
dels municipi. 

En 265 dies d’obertura el 2017, la Biblioteca can 
Manyer ha rebut més de 35.000 visites, ha fet 
més 21.300 préstecs i fins a 266 nous carnets. 
Aquestes són només algunes de les xifres que es 
desprenen de la memòria anual de l’equipament.

Contra la tendència general de la xarxa de 
biblioteques, que va a la baixa tant en préstecs 
com en visites, la Biblioteca can Manyer 
ha augmentat, durant el 2017, les visites 
presencials, els préstecs i també els assistents 
a les activitats. S’hi han realitzat 89 activitats 
amb 2.349 assistents, i els documents del fons 
han arribat als 25.714, un 10% més que el 2016. 
A més a més, els préstecs han arribat als 21.379 
amb 8.113 documents prestats.

Pel que fa als objectius, la Biblioteca vol 
continuar amb l’oferta d’activitats familiars i 
dinamitzar el seu fons fent-lo més atractiu.

 Tot i esperar l’arribada del fred, l’Aplec va gaudir 
fins a mitja tarda d’un sol esplèndid i un ambient 
primaveral. Des de primera hora del matí, una 
desena d’artesans es van instal·lar a la plaça de 
la Vila oferint-hi una diversitat de productes.

Un dels moments més destacats de la jornada va 
ser la ballada dels alumnes de l’escola Francesc 
Macià, que van ballar una sardana amb un estil 
propi i original. Els mateixos alumnes d’aquesta 
escola han estat tot el matí fent tallers i gimcanes 
relacionades amb el món de la sardana.

Les cobles Ciutat de Girona i Mediterrània al 
matí i Marinada, Sant Jordi i Jovenívola de 
Sabadell a la tarda van ser les 5 formacions que 
van posar música a l’aplec 2018.

DIVENDRES

La Biblioteca can Manyer tanca 
el 2017 amb 35.000 visites i 
21.000 préstecs



El Festival Revela-T s’ha convertit en els darrers 
cinc anys en un esdeveniment d´innovació 
cultural i en referent internacional al món 
de la fotografia analògica. Sobre aquest eix, 
s´han anat perfilant exposicions, seminaris, 
intercanvis i venda de material i obra gràfica, 
amb una participació de més 12.000 persones 
en l´edició del 2017. 

Un any més, EspaiFoto i l’Ajuntament han signat 
un conveni que regirà la col·laboració entre els 
dos ens en l’organització de l’esdeveniment 
aquest 2018. El Festival se celebrarà a Vilassar 
entre l´11 i el 27 de maig. Segons el conveni la 
nova edició del Festival agilitza i simplifica la 
gestió i coordinació de l’esdeveniment que s’ha 
anat endreçant i millorant al llarg de les darreres 
tres edicions. Això ha passat per obrir el Revela-T 
i connectar-lo amb el territori i amb Barcelona. 
En aquet sentit, es consoliden els acords amb 
la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya de cara al reconeixement del Revela-T 
com a festival estratègic, que cada cop gaudeix 
de més suport provinent d’aquestes institucions.

Pel que fa al finançament del Revela-T, l’aportació 
municipal es manté en un total de 40.000€, com 
en l’anterior edició, que provenen a parts iguals 
de pressupost propi municipal i de mecenatges 
privats canalitzats a través de l’Ajuntament. 
Aquesta aportació suposa només un 30% del 
Pressupost total del festival que es preveu que 
s’aproximi als 120.000€. El finançament es 
completa amb la subvenció de la Generalitat de 
Catalunya (l’any 2017 s’han concedit 19.000€), 
la de la Diputació de Barcelona (l’any 2017 

07

s’han concedit 15.000€), i patrocinis privats 
d’empreses i ingressos del propi esdeveniment.
El Revela-t s’erigeix d’aquesta manera també en 
un model a seguir en termes de finançament i 
gestió. Pocs festivals d’aquestes característiques 
i dimensions compten amb aquesta diversitats 
d’agents que hi aporten. 

La sisena edició del Festival Revela-T es 
presenta amb més de 38 exposicions sota el títol 
“Odisseys”, treballs profunds de llarga durada, 
més complerts i extensos que en anteriors 
edicions. Hi podrem trobar, per exemple, un 
projecte de l’actor Jeff Bridges a Cal Garbat.

Aquest 2018 el Festival redobla la seva connexió 
amb Barcelona, i Vilassar i el Revela-T seran 
presents en 13 galeries de la capital amb un total 
de 17 exposicions, a més de diverses activitats.

En la seva vessant de creació, el Revela-T 2018 
consolida l’stage artístic i inicia el projecte 
“fotògrafs en residència”. Des d’una perspectiva 
social i cultural de seguir arrelant en el municipi, 
enguany es durà a terme, juntament amb 
els usuaris del Casal de Dia, un projecte de 
fototeràpia, més enllà de les ja habituals visites 
escolars durant els dies del Festival.

Es presenta, doncs una nova edició d’un Revela-T 
amb un programa d’activitats ben complert per 
tots els públics i tots els gustos, i una capacitat 
constant d’innovació i creació artística per un 
projecte cultural de primera magnitud que 
podrem gaudir-lo a casa nostra.

El Revela-T
escalfa motors



Biblioteca can Manyer

LABORATORI DE COLORS I EMOCIONS

A través d’una història relacionarem els colors amb els 
estats d’ànims, vivències, emocions... Per a famílies amb 
nens i nenes a partir de 5 anys. 
Activitat amb inscripció a la Biblioteca

/ INFANTIL

ABRIL
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17.30 h

Sortida i arribada a la Plaça de la Vila

CURSA DE MUNTANYA VILATRAIL

Recorregut: 21,5 km.

/ ESPORTS

ABRIL

22
 

 
 

 
09.00h

Biblioteca can Manyer

CLUB DE LECTURA: CRÒNIQUES DE KINEAI

Tertúlia sobre la novel·la de Raquel Picolo a càrrec de la 
mateixa autora.

/ LITERATURA

ABRIL

19
 

 
 

 
19.00 h

Carpa de can Rafart

TROBADA DE PUNTAIRES
/ CULTURA POPULAR

ABRIL

22
 

 
 

10.00 h

Teatre La Massa

CONCERT DE SANT JORDI

7è concert de la Temporada de clàssica del Teatre La 
Massa. Un concert diferent, espectacular i reivindicatiu 
de la qualitat de la música catalana per tancar la 
temporada. 

/ MÚSICA

ABRIL

22
 

 
 

 
19.00 h

Biblioteca can Manyer

REVETLLA DE SANT JORDI

Presentació del llibre Gran Cabaret de David Grossmann 
a càrrec de la traductora Ana Maria Bejerano, Premi 
Nacional per la versió espanyola

/ LITERATURA

ABRIL

20
 

 
 

 

18.30 h

Plaça de la Vila

DIADA DE SANT JORDI

Durant tot el dia, parades de Sant Jordi.

/ CULTURA POPULAR

ABRIL
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Durant tot el dia

Mercat de can Robinat

MERCATS AMB DO ALELLA

Degustació de productes del mercat amb vi de la DO Alella. 

/ GASTRONOMIA

ABRIL

21
 

 
 

D’11.00 h a 16.00 h

 
 

 

Biblioteca can Manyer

VEREDICTE DEL CONCURS DE SANT JORDI

Entrega de premis del XXXIV Concurs literari de Sant 
Jordi. Durant l’acte es llegiran fragments de les obres 
guanyadores. 

/ LITERATURA

ABRIL

23
 

 
 

 
19.00 h

BIblioteca can Manyer

TEA-TRE: LA IMPORTÀNCIA DE SER FRANK

Club de lectura vinculat a la programació del TNC. 

/ LITERATURA

ABRIL

26
 

 
 16.00 h

AG
EN

D
A

EI can Roura

PORTES OBERTES A L’ESCOLA INFANTIL 
CAN ROUR

/ EDUCACIÓ

ABRIL

21
D’11.00 h a 13.00 h
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Biblioteca can Manyer

RECREACIÓ DEL CAMPAMENT ROMÀ DE 
LA LEGIÓ II TRAIANA FORTIS

Activitat inclosa dins el festival La Laietània

/ PATRIMONI

ABRIL

21
18.30 h



Diversos espais

FESTA MAJOR DELS SANTS MÀRTIRS

Festa Major de primavera de Vilassar de Dalt.
Programes a part.

/ FESTA28
 

 
 

 
Diversos horaris
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ABRIL

MAIG

08
Parc de can Rafart

MINI TRAIL 

Cursa de muntanya infantil.
Distàncies de 400 m a 5 km segons l’edat
Inscriprions fins al 20 d’abril a la botiga Sensacions i a 
Decathlon Mataró

/ ESPORTS

MAIG

06
10.00 h

pels carrers del poble. Cantada final a la Plaça de la Vila

CARAMELLES

Cantada de Caramelles a càrrec dels nens i nenes de 
Vilassar de Dalt 

/ TRADICIONS

ABRIL

29
De 17.00 h a 19.00 h

Carpa de can Rafart

SÀPIENS PER ÀFRICA

Joc per adults que posa a prova les teves capacitats! 

/ FESTA SOLIDÀRIA

MAIG

04
 

 
20.00 h

Parc de can Rafart

FESTIVAL MENUTS I FOTO NADONS

Foto amb tots els nadons nascuts l’any 2017.

/ INFANTIL

MAIG

05
 

 
10.00 h

Teatre La Massa

CONCERT SOLIDARI

Concert solidari amb els presos i exiliats polítics. A 
benefici de l’Associació Catalana pels Drets Civils

/ MÚSICA

MAIG
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21.00 h

Parc de can Rafart

FESTA VERTICAL

Activitats pels més petits com rocòdrom, pont de mico, 
pont tibetà, tirolina, escalada sobre caixes... 

/ ESPORTS

MAIG
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 Tot el dia

Parc de can Rafart

DESFILADA CANINA D’ADEA
/ ANIMALS

MAIG

13
 

 
 12.00 h

Museu Arxiu de Vilassar

CONFERÈNCIA: RECONSTRUCCIONS DE 
LA VIDA RURAL ROMANA

/ PATRIMONI

MAIG

18

 
 

20.00 h

 

Sortida de la Plaça de la Vila

CAMINADA CONTRA EL CÀNCER
/ SOLIDARITAT

MAIG

27
9.00 h09

Diversos espais

FESTIVAL REVELA-T

Exposicions de fotografia, fira i rutes de de descoberta 
patrimonial.
Programes a part.

/ FOTOGRAFIA25
 

 
 

 
Diversos horaris

27
MAIG



Queridos vecinos, volvemos a informar sobre el pueblo después de muchos meses en los que no se nos daba voz para informaros. 
Han sido unos meses convulsos, en los cuales el Ayuntamiento ha tomado una deriva independentista sin tener en cuenta 
que muchos vecinos son constitucionalistas y deben gobernar para todos. Con unos plenos complicados para todos los que 
no pensamos como ellos. Nosotros miramos por el bienestar de todos, el pueblo está lleno de pintadas, de lazos y pancartas, 
dejando una imagen de insalubridad la cual no es beneficiosa para la imagen del Municipio. Desde el PP hemos solicitado que se 
cumpla la ordenanza de civismo y se retiren toda esa parafernalia del mobiliario urbano. En estos plenos hemos presentado varias 
propuestas:
Hemos solicitado, por tercer año consecutivo, que se arregle el cementerio, pues se encuentra en condiciones ruinosas, y al 
final se va hacer caso a nuestra demanda. Al hilo del cementerio, os tenemos que informar que han quitado las cruces y quitarán 
todos los signos religiosos pues, según el Alcalde, es un cementerio Municipal. Desde nuestro grupo hemos presentado nuestra 
disconformidad, pues no se debe politizar algo tan sagrado para todos como son nuestros difuntos. En las peticiones que hicimos 
de los presupuestos, se solicitó que se ampliase la partida de la vía pública, pues tenemos unas calles, aceras y jardines muy 
abandonados desde hace muchos años, y se ha aprobado nuestra solicitud sobre estas partidas también. Queremos un Municipio 
limpio, unas calles en condiciones, con jardines que den vida a las barrios, y aceras en las que se pueda pasear tranquilamente. 
También presentamos una Moción apoyando la Prisión Permanente Revisable, pedimos un voto desde el corazón dejando de lado 
motivos políticos, pues ninguno de nosotros estamos exentos de que nos suceda, pero lamentablemente la demagogia y que 
todo lo que sea constitucionalista no está bien visto, nos quedamos solos apoyándola, todos grupos del Ayuntamiento votaron en 
contra. El PP de Vilassar de Dalt, seguirá luchando por todos y cada uno de los vecinos, no queremos sectarismo, queremos unidad. 
Somos vuestra voz en Ayuntamiento y quiero que sepáis que estamos a vuestra entera disposiciónón en el teléfono 677182913 
para todo lo que esté en nuestras manos. 
Gemma María Martín-Moreno García. Regidora Portavoz del Grupo Municipal del PP.
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El govern municipal d’ARA, al nostre entendre, ha estat practicant de forma constant i en diferents àmbits una política a la qual 
és difícil fer oposició. És el que coneixem com a política cosmètica, política estètica o política d’aparador. Aquí en teniu un bons 
exemples pel que fa a la transparència municipal:
• L’ajuntament fa gala de transparència, però va deixar de publicar la revista municipal que conté els espais d’opinió de l’oposició 
i ara, potser amb fins electoralistes, la torna a publicar limitant-nos l’espai a tan sols 25 línies.
• L’ajuntament triga més d’un any en contestar unes instàncies presentades per un partit polític a l’oposició amb representació 
municipal de 2 regidors i 600 vots, com la CUP. No volem imaginar el que trigaria en respondre a un ciutadà quan no els interessa 
donar resposta.
• L’ajuntament incompleix el seu compromís d’engegar la comissió per investigar el cas EFIAL a Vilassar. D’aquesta manera 

Política cosmètica o transparència real

En el passat ple de març se’ns va proposar d’urgència una moció sobre l’alliberament dels polítics presos i la deriva autoritària 
de l’Estat.  Ens hagués agradat poder votar després d’una bona argumentació, però no hi havia temps suficient per poder 
reflexionar sobre el que teníem sobre la taula i ens va semblar que el millor era l’abstenció.  En cas d’haver-la presentat en 
temps, haguéssim pogut explicar, que encara que sigui difícil de discernir entre tants arguments i tan variats, tenim un nivell 
d’independència judicial assimilable a altres països europeus, en algun punt fins i tot superem Bèlgica.
Pel que fa a funcionament, tenim una xifra de sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans molt per sota d’altres estats, 
per exemple, Espanya té una mitja de 2,6 sentències desfavorables per any, Bèlgica 2,70, Alemanya 2,06 i França 16,5.
És evident que el sistema judicial és millorable, però no com es descriu a la moció.  En referència als polítics presos, des del 
respecte a les decisions judicials, podem estar d’acord en considerar les mesures cautelars desproporcionades.
També denunciem que no s’hauria d’haver judicialitzat el problema i que és evident la ineptitud del govern del PP per afrontar 
amb diàleg i política aquesta situació. 
Les circumstàncies actuals requereixen de nous lideratges per a una nova etapa,  i ens agradaria que Catalunya recuperés la 
normalitat democràtica, que cessés l’aplicació del 155, que hi hagués un govern que treballés en el marc de la llei i amb el qual 
poder parlar. 
Per tant, és necessari establir un marc de diàleg, negociació i pacte per trencar la dinàmica d’enfrontament i bloqueig actual, 
que estableixi les pautes d’un procés de reconciliació després dels esdeveniments tan traumàtics dels últims mesos. 
Portaveu Grup Municipal Socialista
Ma. Àngels Bosch Mauri

Alliberament de polítics i deriva autoritària



Postveritat i majoria absoluta
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ARA Vilassar es va comprometre amb vosaltres que garantiríem els serveis públics i alhora reduiríem dràsticament el deute 
públic contret anys enrere. Avui ja us podem dir que hem assolit amb escreix aquesta complicada fita. Totes les variables 
macroeconòmiques de l’Ajuntament són positives: estem al corrent de pagament de tot, el nostre nivell de deute està per sota 
dels límits legals i continua baixant com a conseqüència de l’esforç anual que fem per rebaixar-lo encara més. Números: si el 
2012 l’ajuntament devia 27.249.086 €, el 2018 en deu 9.847.963. Però el que és més important: això ho hem fet preservant els 
serveis públics, gestionant-ne de nous i ampliant el nombre de treballadors i treballadores que els proveeixen. Perquè ara el 
nostre repte és millorar els serveis públics que Vilassar mereix. 
Tenim l’organització en marxa per començar a concretar futur. Ja enguany farem una cosa que mai abans havíem pogut fer: 
l’Ajuntament disposa de 300.000 € de més per invertir en millores de gestió, en via pública i en garantir el dret a l’habitatge de 
les persones i les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. 
Sobre aquest darrer punt, ARA Vilassar vol irrompre amb força en la política pública d’habitatge. Pensem en la majoria de la 
nostra gent, en les persones i les famílies que tenen dificultat d’accés a l’habitatge i/o en el seu manteniment. Enfront d’aquest 
problema gravíssim, no marejarem la perdiu amb projectes per a minories. Els lloguers vilassarencs són poquíssims i estan pels 
núvols, i l’habitatge de propietat torna a encarir-se. Començarem una campanya per fer aflorar els habitatges buits tancats en 
mans de propietaris particulars per posar-los en circulació en condicions òptimes i populars de lloguer mitjançant la mediació 
municipal. De cara al futur, esperem reorientar el planejament general per afavorir la construcció d’habitatges per a la gent 
senzilla d’aquí que penca i que no en té ni el pot pagar en les actuals condicions de mercat. Volem arribar a la situació de poder 
oferir habitatge als vilassarencs i vilassarenques sense fer-ne negoci. Ens concentrarem a treballar a fons aquesta necessitat. 

A punt com mai i ara ens centrarem en l’habitatge

Hola a tot@s de nou... Després de mes de 2 anys de silenci imposat per l’equip de govern en haver suspès els butlletins i els 
programes de la ràdio municipal on participàvem l’oposició, ara han decidit tornar a editar-ho amb mes pàgines, nou format i 
distribuint-lo casa per casa, potser dona la casualitat que s’acosten les eleccions municipals...!!! Son “tant generosos” que 
entre les seves fotos i grans titulars ens deixen 25 línies per cada grup municipal... no sabem com serà aquest butlletí, perquè no 
ens en parlen, però segur que ens expliquen que han revertit la situació econòmica i que ara tot seran “flors i violes”... La realitat, 
es una majoria absoluta que governa silenciant l’oposició i amb política de web i xarxes socials amb informació interessada i 
partidista com fan en Trump, Putin i Rajoy... l’anomenada política de postveritat. També ens restringeixen la informació bàsica 
de registres d’entrada, sortida, factures i ara els decrets d’Alcaldia, un element bàsic de govern..., sembla que aquí també ha 
arribat el 155...
El que ha passat aquest anys, és extens.., però en essència és que l’equip de govern, s’ha venut les reserves de sol per habitatge 
públic municipal (Ravalet, Can Manyer i altres) a Bankia per 9.409.537,98€, però que realment valien 11.029.155,87€, i això 
ha provocat un “forat patrimonial” a l’empresa de 1.619.617,89€, que tal i com estableix la normativa mercantil d’aquestes 
pèrdues en son responsables solidaris els administradors de l’empresa, amb els seu patrimoni personal, o sigui, que ho han 
de pagar els polítics municipals que van votar a favor d’aquestes operacions amb pèrdues... Per evitar-ho, que han fet: vendre 
el patrimoni que quedava de Viserma a l’Ajuntament per valor de 5.040.000€ (Nau Can Robinat, Solar del Crematori i Sala Can 
Rafart) i reduir el valor de l’empresa de 500.000€ a 60.000€. 
Aparentment, és una operació comptable, però si ens ho mirem bé, s’ha de veure que el patrimoni de Viserma, (poble de Vilassar) 
és torna a comprar amb diners de l’Ajuntament (poble de Vilassar) perquè el soci únic de l’empresa és l’Ajuntament. Ens estem 
comprant de nou els nostres bens amb la finalitat de re finançar els deutes, mitjançà un préstec participatiu a retornar a partir 
del 2022 fins el 2029. Perquè ho fan?... per evitar la seva responsabilitat. I perquè allargar el deute a partir de 2022?... per evitar 
el control de política financera, tornar-se a endeutar a curt termini, fer campanya aquest any que queda abans de les eleccions 
de juny de 2019 i començar a “repintar” el poble i acontentar entitats, empreses, persones i col•lectius... Altres ajuntaments han 
rebaixat els impostos, aquí no, fa mes de 10 anys que només s’apugen.     
Fins aviat... PDeCAT- JxCAT: Joan Alfons Cusidó i Macià. cusidomja@vilassardedalt.cat 
Xavier Garrigós Roca garrigosrx@vilassardedalt.cat

tapa les presumptes irregularitats i els seus responsables polítics (antecessors de l’actual alcalde i hereus del Grup d’Esquerres), 
escàndols immobiliaris i urbanístics que han portat al poble a ser un dels 10 pobles més endeutats per habitant de Catalunya.
• L’ajuntament fa gala de participació convocant audiències públiques als pressupostos, però la realitat es que destina 0€ a 
pressupostos participatius convertint aquestes audiències en actes merament simbòlics o informatius.
Cal no deixar-se enganyar per les aparences, la realitat és una altra.



#VilassariTu a Instagram

1. @sergomes79 2. @brinzy 
3. @danielcabiscol 4. @dembe
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Campanya pionera a Vilassar per reduir el rebuig 
i incentivar el reciclatge

Amb l’objectiu d’arribar al 60 % de recollida selectiva el 2020, l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt engega una campanya pionera que té com a acció principal la 
substitució dels actuals contenidors de rebuig per altres de menys capacitat.

Vilassar de Dalt té un 50 % de recollida selectiva bruta, índex que se situa 
per sobre de la mitjana de municipis que tenen un sistema de recollida 
com el de Vilassar –amb contenidors de 1.100 litres de capacitat–, situada 
al voltant del 35 %. Tot i que les xifres són bones, cal arribar al 60 % de 
recollida selectiva al 2020. Per arribar-hi, els esforços de l’àrea de Medi 
Ambient se centraran a disminuir la quantitat de la fracció de rebuig. Ara, 
la meitat d’aquesta fracció són residus orgànics que haurien d’anar al 
contenidor marró. 

L’actuació principal de la campanya serà substituir els contenidors de 
rebuig actuals per altres de més petits (700 litres). Aquesta acció, pionera 
en municipis amb sistema de recollida amb contenidors, busca guanyar en 
eficiència a l’hora de reciclar i vol transmetre d’una manera visual que el 
rebuig ha de ser la part més petita dels residus que es generen en una llar.

D’aquí al 2020, a més, el tractament del rebuig serà cada cop més car i 
per tant, l’èxit de la mesura no només representarà avenços en la cura del 
medi ambient, sinó també un important estalvi econòmic.


