Un poble viu en tots els sentits.
La pandèmia ens ha obligat a viure una cinquena onada que, en un moment on tot indicava que
estàvem a la recta final, ha suposat un esforç feixuc i difícil pels vilassarencs i les vilassarenques.
Nosaltres teníem clar, però, que la pandèmia no havia acabat, principalment per un factor important:
sabem que quan les onades de contagis van de baixada i aconseguim descongestionar els hospitals,
encara seguim tenint feina als serveis d’atenció a les persones de les administracions locals.
Des d’ARA Vilassar hem defensat sempre que la direcció de qualsevol de les nostres decisions ha
d’apuntar cap a l’objectiu de tenir un poble viu, per viure-hi i per viure’l. I això es teixeix amb la clara
convicció de no deixar ningú enrere i estar al costat dels qui pateixen dificultats en el seu dia a dia.
Ho ha estat sempre, però ara té l’accent posat en fer front a totes les conseqüències de la pandèmia,
estant preparats i atents als mesos vinents i a l’onada social que vindrà després de la sanitària.
Però aquesta emergència social no pot fer-nos oblidar altres aspectes que potser no ens exigeixen
urgència, però que són elements clau en la fórmula per tenir un poble viu: hem estat al costat de tota
comunitat educativa, de dins i de fora de l’aula, perquè els infants i adolescents puguin seguir
desenvolupant-se, i contribuint a que l’escola, com a element essencial, es mantingués oberta durant
tot el curs; hem estat al costat dels botiguers i les botigueres, potenciant campanyes que
promocionin el comerç local que tan vam necessitar durant el confinament i que, per la contribució a
la vida i riquesa del municipi, hem de preservar i potenciar.
I volem ressaltar un element que, a més de la seva importància, defineix Vilassar: la seva vida cultural
i associativa. Vam organitzar la Festa Major dels Sants Màrtirs, com a activitat base de la cultura
popular, amb espectacles per a infants, joves i adults i comptant amb les entitats de cultura popular
de la nostra vila i, de la mateixa manera, estem organitzant la Festa Major dels Sants Genís. Hem
mantingut obert el Teatre La Massa, amb espectacles de música, dansa i teatre, demostrant que la
cultura és segura. Hem pogut gaudir de les Vetlles d’Estiu gràcies a les entitats que hi han programat
activitats i ja s’està definint una nova edició del Revela’t que ens convertirà, de nou, en la capital de
la fotografia analògica. A més, hem obert una subvenció per a totes les entitats que vulguin
organitzar activitats culturals, per ajudar-les i potenciar encara més les seves accions.
Combatre l’emergència social que la pandèmia de la Covid-19 ha potenciat no pot anar en detriment
del poble actiu i associatiu que és Vilassar. Perquè no volem que ningú es quedi enrere, però també
perquè tenim clar que la ruta correcta és la que ens porta a un Vilassar viu, per viure-hi i per viure’l.

