BUTLLETÍ MUNICIPAL VILASSAR DE DALT | ABRIL 2022

PUNT de
TROBADA
nº 10

VILASSAR
MUNICIPALITZA
L’AIGUA

PORTADA

BUTLLETÍ MUNICIPAL VILASSAR DE DALT | ABRIL 2022

V

Vilassar municipalitza l’aigua i
el clavegueram
El Ple de Vilassar de Dalt va aprovar inicialment la municipalització
del servei d’aigua i clavegueram del municipi, en una sessió
extraordinària que es va celebrar el passat dijous 17 de març al vespre.

Segueix-nos a les xarxes socials!

Després de 50 anys de concessió externa amb l’empresa AGBAR –
antiga SOREA-, l’Ajuntament ha volgut recuperar un servei essencial
en tot el seu cicle a través d’una EPEL (Entitat Pública Empresarial

@vilassardedalt

Ajuntament de
Vilassar de Dalt

@vilassardedalt

Local) que s’anomenarà VILASSAR DE DALT AIGÜES, EPEL-ViDA.

Continua a la pàgina 4
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El Ple aprova inicialment la
municipalització del servei
d’abastament d’aigua i
clavegueram

Finalitza la primera fase de les
obres de millora del cementiri
municipal
Amb l’objectiu de millorar l’accés i la visita al recinte
del cementiri, s’han portat a terme un seguit de
treballs de remodelació d’aquest equipament, per
fer-lo més accessible a la ciutadania.

El desembre d’aquest 2022, després de 50 anys,
finalitza el contracte de concessió amb l’empresa
AGBAR, i l’Ajuntament, amb el suport unànime de
tots els grups municipals, a excepció del regidor
no adscrit, ha decidit recuperar la gestió directa
del servei d’abastament d’aigua i clavegueram.
Després dels treballs previs del grup i la comissió
d’estudi creats per elaborar propostes i estudiar els
tràmits per a la municipalització amb coneixement
i garanties, es van portar al Ple del 17 de març, les
conclusions que determinen el model de gestió a
través de la creació d’una entitat pública de l’aigua
de Vilassar de Dalt.

NOTÍCIES

Les obres que s’han fet fins ara per millorar el cementiri
i el seu entorn han consistit en la reurbanització del
vial d’accés exterior, la pavimentació dels recorreguts
interiors tenint en compte criteris d’accessibilitat, la
creació d’un nou edifici de serveis i lavabos, la millora de
l’accés rodat al recinte pel vial lateral i la renovació dels
serveis soterrats de clavegueram, aigua, electricitat i
enllumenat exterior. També s’ha dotat l’equipament
de noves fonts d’aigua.
D’altra banda, en aquesta fase de millora s’ha adaptat
un nou accés de vianants per la porta principal a
través d’una rampa que suprimeix qualsevol barrera
arquitectònica. Tot i això, aquesta remodelació de
l’entrada principal es retirarà, en una segona fase
d’obres, i es deixarà l’entrada tal i com estava fins ara,
a petició,en el ple del mes de febrer, de la “Plataforma
per la preservació de la façana del cementiri” i de tots
els grups de l’oposició.

En aquest sentit, el Ple també va aprovar la
constitució i els estatuts pels quals es regirà
l’entitat pública empresarial local VILASSAR DE
DALT AIGÜES, EPEL-ViDA, el Reglament del Servei
municipal de clavegueram de Vilassar de Dalt i el
Reglament del Servei municipal d’aigua de Vilassar
de Dalt.

En aquesta segona fase també es finalitzaràl’accés
lateral, tant rodat com de vianants, es completaràla
xarxa de clavegueram i d’enllumenat exterior, es
construiran nous magatzems per a l’equipament i es
millorarà la zona verda de l’entorn de la capella de Sant
Sebastià. També està previst crear un nou espai de
columbaris i un lloc de record per al dol perinatal.

Amb tot, Vilassar de Dalt fa un pas decisiu per a la
construcció del nou model d’aigua a Vilassar que,
després de 50 anys, tornarà a la gestió pública
municipal. Al llarg d’aquest procés, l’Ajuntament
ha comptat amb el suport i l’assessorament de
l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública
(AMAP), de la qual forma part, i de la consultora
especialitzada CAPIOL.
Vilassar de Dalt passarà a formar part del grup de
municipis que fan gestió pública de l’aigua, com
Mataró, Argentona i Arenys de Munt, que la van
remunicipalitzar l’any 2011. A Catalunya, durant la
darrera dècada ja han fet aquest canvi 21 municipis,
i cada cop són més els que ho fan quan s’acaben les
concessions.
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Finalitzen els projectes guanyadors
dels Pressupostos Participatius 2021
L’skatepark, els nous equipaments esportius
públics i la millora dels dos parcs infantils de can
Rafart, van ser les propostes guanyadores de
l’edició passada dels Pressupostos Participatius i,
avui, ja són una realitat.

l’edició 2021 dels Pressupostos participatius.
A aquests s’hi sumen els projectes que ja estaven
en marxa com el circuit de cal·listèniade les pistes
d’atletisme, les porteries i cistelles que es van col·locar
a Les Oliveres i ales pistes de l’antiga escola Joan
Maragall, i un dels espais de joc infantil de can Rafart i
de l’espai cívic Les Escoles.
Tots aquests nous equipaments van acompanyats
de millores en la il·luminació, la pavimentació, el
mobiliari urbà i la jardineria.

Aquest mes d’abril han finalitzat els darrers projectes
que estaven en marxa, l’skatepark a Vallmorena i el
parc infantil de can Rafart. Amb l’obertura al públic
d’aquests dos nous equipaments es posa punt i final a

En marxa la segona edició dels Pressupostos Participatius
L’Ajuntament ha posat en marxa la segona edició
dels Pressupostos Participatius a Vilassar. En aquesta
ocasió la ciutadania podrà escollir la destinació de
185.000 euros dels pressupostos de l’any vinent,
50.000 euros més que en l’edició passada.
Després del tancament del període de presentació de
propostes el passat 31 de març, el procés es troba en
la fase de validació tècnica de les propostes rebudes.
El mes de juny es preveu fer una jornada participativa
oberta a tota la ciutadania per prioritzar les que
passaran a la fase final de votació.
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El Jutjat de Pau es trasllada
al Casal Piferrer i comparteix
espai amb el Servei de Defensa
Ciutadana i el Casal d’Entitats

L’Ajuntament amplia la
recollida de restes de poda i
jardineria porta a porta
Després de l’èxit de la prova pilot de recollida de
restes de poda i jardineria porta a porta, l’Ajuntament
ha ampliat el servei a més zones del poble.

Després de les obres de reforma,el Casal Piferrer
s’ha convertit en la nova seu del Jutjat de Pau
de Vilassar de Dalt, que fins ara estava ubicat als
baixos del CAP. L’edifici també acull el Servei de
Defensa Ciutadana i el Casal d’Entitats.

L’1 de novembre de 2021, l’Ajuntament va endegar una
prova pilot al barri de les Oliveres, per a la recollida porta
a porta de restes de poda i jardineria. Aquesta acció es
va proposar per millorar la recollida de la fracció vegetal,
evitant que acabi al contenidor d’orgànica, i eliminar
així, els problemes amb abocaments incontrolats de
residus de tot tipus a les saques que hi ha al carrer
destinades a les restes de poda. El servei consisteix en la
retirada d’unes saques, repartides prèviament als veïns,
destinades a dipositar-hi les restes de poda dels jardins i
que, un cop plenes, són recollides a la porta de casa pels
Serveis Municipals. Vistos els bons resultats d’aquesta
prova, l’Ajuntament amplia ara aquesta recollida al barri
de La Fornaca i als carrers Tarragona, Lleida i Girona. Els
veïns i les veïnes que visquin en aquesta zona podran
sol·licitar el servei de la mateixa manera que es fa amb
els voluminosos, trucant a l’OAC al 93753 98 00. Aquest
servei es farà setmanalment els dimecres.

Les obres de reforma i adequació de l’edifici
municipal, ubicat al carrer Mestra Viladrosa, 44, han
servit per a millorar-ne l’accés, les instal·lacions,
la fusteria i el mobiliari. També s’han suprimit les
barreres arquitectòniques a l’entrada i a tota la
planta baixa. Des d’ara, el Casal Piferrer acull les
noves dependències del Jutjat de Pau, i segueix sent
la seu dels Servei de Defensa Ciutadana i manté les
sales de reunions per a entitats.

L’Ajuntament completa l’acció de millora del reciclatge
de les restes de poda cedint compostadors als veïns
que estiguin interessats a fer compostatge casolà i
oferint-los suport per aprendre a fer-ne, en cas que
sigui necessari. Per a més informació cal posar-se en
contacte amb el Departament de Medi Ambient, (93
753 98 00 / gardelllj@vilassardedalt.cat).
Carrers on s’ofereix el servei:
• Carrer Batista i Roca
• Carrer Cervantes
• Carrer de la Granja
• Carrer Mestre Amadeu Vives
• Carrer Mestre Enric Morera
• Carrer Mestre Lluís Millet
• Carrer Orfeò Català
• Carrer Pep Ventura
• Carrer Ramon Llull
• Torrent del Blanqueig
• Carrer Girona
• Carrer Lleida
• Carrer Tarragona
• Carrer Josep VicençFoix
• Carrer Joan Salvat Papasseit
• Carrer Joan Oliver, Pere IV
• Carrer Salvador Espriu
• Camí de Mataró, numeració senar, del 79 al 113.
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Més millores en els
equipaments esportius

Commemoració del 8M a
Vilassar de Dalt

Continuant amb la millora dels equipaments
esportius, el ple del mes de febrer va aprovar la
proposta de l’equip de govern,d’iniciar la segona
fase de la remodelació dels vestidors del pavelló
SEM Can Banús.

L’acte institucional del 8M va donar el tret de
sortida a la commemoració del Dia Internacional
de les Dones a Vilassar de Dalt. Un acte que es va
traslladar de la plaça de la Vila al pavelló de can
Banús a causa de la pluja, i en el qual va participar
l’alumnat de primer i segon d’ESO de l’Institut
Jaume Almera i de l’Escola Sant Jordi.
L’alcaldessa, Carola Llauró, va obrir l’acte institucional
del 8M donant pas a l’alumnat de segon d’ESO de
l’Institut Jaume Almera i de l’Escola Sant Jordi que
va llegir el manifest d’aquest any. Tot seguit, els
dos centres de secundària van presentar les dues
propostes que tenien preparades per commemorar
aquest dia. Per part de l’Institut,l’alumnat va recitar
un rap de la dona a favor del feminisme i en contra
del masclisme. D’altra banda, els components de
l’Escola Sant Jordi van llegir una poesia reivindicativa
en contra de la violència masclista i a favor de la lluita
de les dones.

Es tracta d’una reforma important que completa
una sèrie de millores en els equipaments esportius
municipals executades els darrers 2 anys, i que
formen part d’un ambiciós pla de posada al dia de tots
els equipaments esportius de titularitat municipal.
Després d’una primera reforma dels vestidors del
pavelló, es va portar a terme la substitució de la gespa
del camp de futbol municipal i la rehabilitació de la
coberta del pavelló. Actualment, s’estan reformant
les pistes exteriors de Can Banús i, properament, està
previst canviar el parquet de la pista interior del pavelló.
Amb la reforma completa dels vestidors, acaba
un primer cicle de millores en les instal·lacions
esportives del municipi que compten amb un gran
nombre de persones usuàries.

En marxa la reurbanització del carrer Anselm Clavé
Aquest mes d’abril han començat les obres del carrer
Anselm Clavé que serviran per renovar els serveis de
clavegueram, aigua i enllumenat públic i soterrar
els traçats aeris de telefonia i enllumenat. La nova
pavimentació serà de plataforma única, seguint
els traçat dels carrers Nou i Sant Antoni, per tal de
millorar l’accés dels vianants.
Amb motiu d’aquestes obres estarà tallat el pas de
vehicles mentre durin els treballs.
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Vilassar de Dalt, una de les seus
del nou festival Floral

La Massa Teatre obre el
Grup Tècnic de Programació
Escènica

Vilassar acollirà, el proper mes de maig, part de la
programació del nou festival Floral que neix entre
Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar, creat per Judit
Neddermann i Martí Sancliment.

Si t’agraden el teatre i les arts escèniques, ara pots
formar part de l’equip de programació de La Massa
Teatre. Amb el Grup Tècnic de Programació Escènica
podràs proposar els espectacles de la temporada
estable, també els preus de les entrades de cada
espectacle i suggerir activitats paral•leles com
col·loquis, conferències o d’altres .
Amb l’objectiu de fer que el públic formi part del projecte
cultural i escènic de La Massa, el teatre vilassarenc
crea el nou Grup Tècnic de ProgramacióEscènica.
Un òrgan consultiu que s’encarregarà de seleccionar
propostes d’espectacles que es podran veure a
Vilassar a partir del 2023. Aquest grup estarà format
per un màxim d’11 persones entre representants del
Consorci de La Massa, professionals de la casa i fins a
6 espectadors o espectadores de Vilassar de Dalt.

Judit Nedderman i Martí Sancliment impulsen el
festival Floral, un nou certamen de música amb
perspectiva de gènere, que tindrà lloc a Vilassar de
Dalt i Vilassar de Mar, del 20 al 22 de maig. Rita Payès
i Elisabeth Roma, Núria Graham, Clara Peya, Clara
Aguilar i el quartet vocal Seasons són els noms de la
primera edició del festival vilassarenc.

Aquest nou òrgan tindrà un mandat d’un màxim de
dos anys. Els membres del grup recolliran propostes
d’espectacles a partir de visionats, recomanacions,
premis o crítiques i, a partir del proper mes d’octubre,
es reunirà un cop al mes per tal d’elaborar la proposta
de programació que, en qualsevol cas, haurà
d’aprovar la Junta de Govern del Consorci del Centre
Teatral i Cultural La Massa. La selecció d’espectacles
haurà de respondre als criteris d’interès cultural, però
també a la política artística del teatre establerta pel
Pla director: igualtat de gènere, impuls a la creació
jove i als joves intèrprets, heterogènia i equilibri de
gèneres, innovació i multidisciplinarietat, qualitat
escènica i coherència en la programació.

Amb la voluntat de teixir un pont entre els dos
Vilassars, Floral programa concerts a diversos espais
emblemàtics com la Torre d’en Nadal a Vilassar de
Mar, el Parc de Can Rafart i La Massa Teatre a Vilassar
de Dalt. Tal i com afirma l’organització del festival,
Floral vol ser “el primer festival de música i cultura de
Vilassar, una proposta que vincula els dos municipis
homònims a través de l’art i el patrimoni històric i
cultural, amb una mirada crítica i feminista” i adopta
aquest nom fent referència a una de les principals
activitats econòmiques i tradicionals de la zona: la
floricultura. A banda dels concerts, Floral també
programa una xerrada feminista i la ruta històrica
‘Vilassar, història d’un poble’.

Totes aquelles persones que tinguin interès a formar
part del Grup Tècnic de Programació Escènica
de La Massa Teatre cal que ho sol·licitin a través
d’una instància genèricaque hauran de presentar a
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

El festival Floral acollirà els concerts de Núria Graham
i Clara Aguilar, el dia 20 de maig a la Torre d’en Nadal
(Vilassar de Mar); de Rita Payès i Elisabeth Roma, el
dia 21 de maig a l’Era de Can Rafart; i de Clara Peya, el
dia 22 de maig a La Massa Teatre, a més d’un concert
vermut a càrrec del quartet vocal Seasons, el mateix
diumenge 22 de maig als Jardins de Can Banús.
Les entrades per a totes les activitats del festival es
poden comprar al web floralfestival.cat.
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17.00 h. Bingo musical
Plaça de la Vila
20.00 h. Antígona. Teatre al Casal
Casal Popular
22.30 h. Festa a la Carpa amb Joan Garriga i el
Mariatxi Galàctic i el grup Wasa Corporation
Carpa de can Rafart

DISSABTE 30 D’ABRIL

11.30 h. Màgia amb Enric Magoo
Pati de La Massa Teatre
11.30 h. Ballada de Sardanes
Pèrgola de can Rafart
12.30h. Vermut de Festa Major
Carpa de can Rafart
14.00 h. Arrossada popular
Carpa de can Rafart

DISSABTE 23 D’ABRIL

12.30 h. Despertem en Salvador Riera
Plaça de la Vila
20.00 h. IX Vilabars
Des de la Placeta Barberà

DIUMENGE 24 D’ABRIL

17.30 h. Presentació del llibre ‘En el ombligo.
Diarios de guerra y paz en Colombia’
Jardinets Anton Feliu
18.30 h. Teatre: Tinc un paper
Jardinets Anton Feliu
19.30 h. Concert del grup ‘Laboratorio Funk’
Plaça de la Vila

10.15 h. Caramelles
Diversos espais

22.00 h. Akelarre
Plaça de la Vila

DIJOUS 28 D’ABRIL

23.30 h. Festa a la Carpa amb Obeses i el grup local
Sinergia
Carpa de can Rafart

18.30 h. Festa d’obertura dels Sants Màrtirs i
renovació del Vot de poble
Des del Parc de can Rafart / Església parroquial
21.00 h. Nit de Food Trucks amb la música d’en
Quimi i la Carme
Plaça de la Vila

DIVENDRES 29 D’ABRIL
11.00 h. Ofici Solemne
Església parroquial

12.00 h. Tómbola del Casal
Plaça de la Vila
12.30 h. Animació infantil amb Coloraines
Plaça de la Vila

DIUMENGE 1 DE MAIG

10.00 h. XL Trobada de gegants
Parc de can Rafart i Plaça de la Vila
17.30 h. Actes del centenari del CEV
Camp de futbol de Vallmorena
20.00 h. Completes i tancament dels Sants Màrtirs
Església parroquial
21.00 h. Correfoc infantil
Des del carrer Rafael Riera Prats
Més informació a vilassar.cat
* La realització de les activitats de l'agenda està supeditada a la situació sanitària causada per la pandèmia

AGENDA

11.00 h. Lliurament dels premis del XXXVIII
Concurs literari de Sant Jordi
Biblioteca can Manyer

16.00 h. Cafè concert amb la Principal de la Bisbal
Carpa de can Rafart

ESCRITS POLÍTICS

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

Projecte de remodelació dels Jardinets
Un espai emblemàtic que tothom se’l sent seu, pel que han passat varies generacions, gent que ara és d’edat avançada i els
sembla que se’ls esborri la memòria que en tenen, que el consideren com l’únic espai que encara poden gaudir.
Com tot, el desgast produït pel pas del temps obliga a una restauració, però es planteja una remodelació molt dràstica, i l’estil
no va dirigit a tota la ciutadania. No pretén ser un espai amb jocs per a infants però tampoc invita a totes les franges d’edat,
semblaria més una terrassa d’una gran ciutat, poc adient per al nostre municipi. El projecte compte amb l’ampliació de la zona
enjardinada que es troba a faltar i arbrat, aquest ja hi era, però s’ha anat eliminant. Per altra banda, gràcies a les diferents
queixes i suggeriments que ha rebut el projecte per part de la ciutadania i grups polítics, s’ha fet un recull de d’elements de
valor històric que es preveu preservar. Uns bancs de pedra, l’escultura d’Anselm Clavé, els xiprers arbres amb molta simbologia,
la font central i demés elements que recullen el pas del temps i que son els que representen els valors d’una identitat de poble.
Amb el que hi ha un consens general és que la necessitat de reparar l’esquerda del mur de contenció i alguna actuació per
evitar que es segueixi deteriorant. L’ampliació de la entrada que permeti un accés universal adossada a la part edificada pot ser
positiva, però trenca l’harmonia i estètica de la entrada centrada actual.
La queixa principal es que el projecte no reflecteix la identitat del poble, que és un projecte modern i sense història. Que està
molt bé que s’hagi consensuat amb els infants, però s’ha obviat a la resta de gent, que també hi podrien haver contribuït i amb
un pes important.
PSC - Vilassar de Dalt

A Vilassar, l’aigua, de totes
Assemblea de la CUP Vilassar
Al ple extraordinari del 17 de març va començar la plasmació pràctica del que ha estat per a la CUP un element fonamental del
nostre programa. Efectivament, ja al mandat anterior (el 2017) vam aconseguir aprovar una moció que volia estudiar rescatar la
concessió donada l’any 72 a sorea, tot i que la comissió corresponent no es va engegar mai. Només començar l’actual mandat,
l’octubre del 2019 es va aprovar per unanimitat la nostra moció per engegar el procés, i uns mesos més tard començaven els
treballs d’un grup presidit per la nostra portaveu que van desembocar en la comissió d’estudi que ha produït els informes
necessaris. Hem de constatar la col·laboració entre tots els grups, els veïns i tècnics participants i donem les gràcies a tothom
per la bona feina.
L’aigua és un element indispensable per a la població i els ecosistemes, és un bé essencial per la vida i el proveïment de l’aigua
és un servei mínim, obligatori i de competència municipal. La CUP sempre hem defensat que un bé de primera necessitat havia
d’estar en mans públiques. A diferència de la privada, orientada al benefici mercantil, la gestió pública ofereix:
• Gestió més democràtica i participativa: òrgans de participació ciutadana en el propi consell d’administració o de la comissió de
seguiment, així com mecanismes de transparència i de control.
* Els escrits polítics no passen pel Servei de correcció
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• Gestió que fomenti polítiques mediambientals i de sostenibilitat: que incentivin l’ús responsable i racional de l’aigua, polítiques
de reutilització i d’aprofitament dels recursos naturals propis (aqüífers, pous) que incideixin positivament en el canvi climàtic.
• Gestió on s’apliquin polítiques socials: que impedeixin els talls de subministrament o estableixin tarifes més econòmiques a
col·lectius vulnerables (tarificacions socials, etc...).
• Gestió sostenible i eficient: més optimitzada i econòmicament més viable amb la gestió pública, ja que no hi haurà el marge
de beneficis que tota empresa privada aplica.
La tendència actual a la remunicipalització de serveis és imparable: a Vilassar recentment es va remunicipalitzar el servei de
neteja i s’ha constatat l’estalvi econòmic que representa. Anys enrere, en canvi, l’externalització de serveis era plenament
assumida per la majoria de forces polítiques com una millora del servei i de preus més barats, cosa que s’ha demostrat falsa.
Vilassar s’incorpora així a una llarga llista de municipis entre els quals destaca Terrassa (215.517 habitants) o altres poblacions
catalanes com Mataró, Manresa, Montornès del Vallès i Arenys de Munt.
Benvinguda aquesta bona notícia per totes les veïnes de Vilassar.

En aquest escrit voldríem destacar alguns del punts tractats en l’ordre del dia del ple del passat dia 31 de març. Tot i estar d’acord
amb la quantitat de diners destinada a solucionar el problema de l’habitatge social, entenem que comprar habitatges sense
una planificació global per la solució d’un problema tan greu no es una solució encertada. Nosaltres estem a favor de crear un
parc d`habitatge social regulat i sostenible que doni continuïtat a la solució d’aquest problema. En el seu moment farem públic
aquest pla.
En cap moment l’Equip de Govern ens va convidar a participar en la distribució del romanent de tresoreria, per això no vam
poder exposar les nostres opinions sobre el destí del romanent.
Parlant de Romanent de tresoreria, voldríem aclarir pels no avesats en aquest llenguatge, que aquest romanent, és la diferència
entre el que tenia previst gastar l’ajuntament en el seu pressupost del 2021 i el que realment va gastar (després d’un seguit
d’ajustaments comptables).
L’Ajuntament havia pressupostat en inversions reals 2.979.036,12 d’Euros i només va realitzar inversions per un valor de
1.140.233,12 Euros, un 38,29 % del que havia pressupostat. És a dir, en pla municipal, el mateix que fa L’Estat Espanyol amb
Catalunya, pressuposten 10 i ens n’arriben 3. Per això entenem que no es fa una bona gestió del pressupost ja que aquest
romanent de tresoreria que no és fruït d’una bona gestió dels diners públics, sinó de deixar de fer inversions programades.
Està clar que l’equip de govern ja està en precampanya electoral de cara a les eleccions del maig del 2023. Ara abocaran tots
els esforços en realitzar les inversions que havien d’haver fet l’any 2021 perquè es vegi que estan fent coses, però, i el que s’ha
pressupostat aquest any en inversions, podem confiar que es faran?
No ni ha prou de tenir uns bons resultats econòmics en la gestió de la hisenda municipal. Cal gestionar bé el dia a dia perquè el
poble estigui net i endreçat, els carrers arranjats, les persones ateses, en definitiva, les inversions on calen i no al romanent.
Això a Junts o tenim clar. (ufanoar@vilassardedalt.cat; quelartll@vilassardedal;.cat;garrrigosrx@vilassardedalt.cat)

Invertim en Vilassar
Des d’ARA Vilassar teníem clar que Vilassar de Dalt necessitava una millora dels espais públics, esportius i dels carrers de la vila.
Per això hem fet importants inversions en la via pública i els equipaments, amb imports al voltant dels 3 milions d’euros tant
l’any 2021 com l’any 2022.
En què s’han invertit aquests diners? Fem un repàs: en el marc del projecte “Esports per a tothom”, hem canviat la gespa del
camp de futbol, estem renovant el pavelló (tant l’interior com en les pistes exteriors), hemarranjat i senyalitzat la ruta de l’anella
verda, hem millorat l’equipament de les pistes d’atletisme i hi heminstal•lat un circuit de cal•listènia. També hem fet millores
a les pistes esportives de l’edifici Joan Maragall i a l’abril s’inaugurarà la nova pista d’Skate, fruit del resultat dels pressupostos
participatius.
Si ens centrem en els equipaments públics, hem renovat i millorat els espais de joc de Can Rafart i de Can Pons i hem finalitzat
la 1a fase de la reforma del cementiri. Hem construït la gatera municipal, engegat el projecte de Masoveria a Can Tarrida i hem
invertit en La Badoquera, el projecte d’Horta Comunitària. Finalment, hem fet reformes a diversos edificis municipals com Can
Rafart, l’Escola Bressol, el Casal Piferrer o la Casa de la Vila, entre d’altres.
Per últim, i posant el focus a la via pública, vam començar el mandat asfaltant l’accés a Vilassar de Mar pel polígon industrial, hem
fet reparacions a voreres de la nostra vila, actuant en 74 punts diferents l’any 2021 ial voltant dels 100 previstos pel 2022iaquest
any finalitzarem la substitució l’enllumenat públic per LED. Dins el projecte de camins escolars, hem millorat tot l’entorn entre
l’Escola Bressol i Can Banús, fent-lo més segur i agradable al vianant. Per últim, hem reurbanitzat el tram inicial del carrer Sant
Antoni i iniciat la reforma del carrer Anselm Clavé, donant una estètica conjunta a tot el centre de la vila.
El govern d’ARA Vilassar estem duent a terme aquest pla d’inversions amb un ampli consens amb el conjunt del consistori i,
sobretot, amb eines de participació i comunicacióper la ciutadania. Els pressupostos participatius, iniciats en aquest mandat
en són el màxim exponent, no tan sols pel que fa a les propostes guanyadores sinó perquè també ens ha permès copsar les
necessitats d’inversió que ens demanen el conjunt de vilassarenques i vilassarencs a través de totes les idees presentades.
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#VilassariTu a Instagram
@enricortegarivera

@alba_pique

La Vilatrail torna amb força després de 2 anys

El diumenge 3 d’abril, es va celebrar
la 8a Vilatrail, la cursa de muntanya
organitzada pel CE Fondistes de
Vilassar. La cursa ha estat dos anys
aturada per la pandèmia i aquest
2022 ha tornat a engegar motors
incorporant un nou recorregut més
curt a la prova reina de 21km.
Com en la resta d’edicions, la Vilatrail
va donar el tret de sortida a les 9 del
matí després que l’alcaldessa, Carola
Llauró, acompanyada de la regidora
d’Esports, Carme Terradas fessin el
tall simbòlic de la cinta col·locada a la
línia de sortida. Tot seguit, el so dels
tambors de les Atabalades de Premià
de Mar va arrencar el marcador de
la 8a edició de la cursa de muntanya

de poble, l’esdeveniment esportiu més
multitudinari de Vilassar.
Aquest any, i com a novetat, els més de
400 participants van poder escollir entre
dos recorreguts: un de 21km i un 12km
amb un desnivell i un traçat exigent que
transcorria per l’entorn del Parc de la
Serralada Litoral i que comptava amb 4
punts d’avituallament.
Roger Blat Baeza va ser el guanyador de
la cursa amb un temps de 01:44:55, seguit
de José Antonio Pérez García que la va fer
amb 01:45:28 i completant el podi, Adrià
Selles Serra amb un temps de 01:46:27.
En dones, va encapçalar el podi l’Anna
Clapés Esteve amb un temps de 02:11:54,
seguida de l’Alba Àurea Tena Fandos que
la va completar amb 02:15:33 i en tercer
lloc Gisela Soley Salamero amb un temps
de 02:16:02.
Els Fondistes, com ja és habitual,
obsequiaven a tots i totes les finishers
amb una medalla, una samarreta tècnica
i un esmorzar gentilesa de l’Associació
Vilassar de Dalt Contra el Càncer, entitat
a la qual es destina part de la recaptació
de la cursa.

@patricbarber

@joanvi12

