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Seguim escoltant, dialogant i treballant

Gestió i promoció econòmiques
•

Negociarem el conveni de Viserma per equiparar-lo al règim d’altres empreses públiques
similars i poder així potenciar l’empresa de serveis.

•

Treballarem per accelerar els pagaments de l’administració. Les empreses de serveis
municipals han de poder pagar en uns terminis raonables per tal d’arribar a uns nivells de
gestió plenament eficaços. Un bon servei comporta també una actuació administrativa eficient.
Hem d’arribar al grau d’excel·lència que reclama una població com Vilassar.

•

Continuarem amb la voluntat de dedicar 600.000€ a la consolidació del comerç de proximitat,
el comerç del poble, perquè volem un poble competitiu i de qualitat que tingui vida comercial i
que els vilatans no se sentin obligats a desplaçar-se als grans centres comercials.
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Gestió i promoció econòmiques
•

Restablirem el diàleg per impulsar la reorganització de l'associació de botiguers i incentivarem
la cooperació i coordinació entre ells, alhora que ens adaptarem a les noves tecnologies creant
una web de l’associació, un servei a domicili conjunt, etc. Instal·larem plafons o banderoles
informatives dels comerços locals i pantalles electròniques informatives en alguns carrers del
poble per facilitar informació als vilassarencs.

•

Farem dues grans fires: una de tardor centralitzada en la del Bolet i una altra de primavera, de
manera que en puguem aprofitar la proposta conjunta per fer-ne d’altres, com ara la Fira
d'artesania.

•

Gestionarem i potenciarem el ric patrimoni local com a motor econòmic per al conjunt del
municipi, impulsant la posada en marxa de les rutes culturals. Vilassar és un poble ric en cultura
i en art que cal explotar perquè sigui un gran model exportador amb projecció internacional.
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Gestió i promoció econòmiques
•

Millorarem els accessos al polígon establint la connexió amb el de Vilassar de Mar per
incentivar la presència d’empreses, i reclamarem una entrada directa a l’autopista perquè hi
hagi una comunicació de qualitat i més intercanvi comercial.

•

Farem un registre d'empreses per tenir completament actualitzades les necessitats laborals del
poble i coordinar aquest coneixement amb una borsa de treball potenciada a través del portal
web de l'ajuntament. A més, aquest registre estarà connectat amb el d’altres municipis del
Maresme per tal de disposar d’un mercat laboral a ple rendiment les 24 hores del dia.

•

Farem un Pla de mobilitat per eliminar allà on calgui els trams de doble sentit, i augmentarem
així el nombre d'aparcaments. Renovarem la senyalització i prioritzarem els vianants per davant
de la circulació fent del centre del poble un espai de trobada entre la gent, els comerços i les
entitats socials i culturals.
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Atenció a les persones
•

Incentivarem els veïns que siguin usuraris de la deixalleria alleugerint la taxa de residus i
promovent-ne l’ús. Vilassar ha de ser un poble promotor de la nova cultura del reciclatge,
perquè també així estalviarem de malversar diners.

•

Millorarem el servei de l’empresa Casas, mantenint el bus llançadora i redistribuint els horaris
de cap de setmana. Aquest projecte permetrà disposar d’una comunicació més fluida entre els
habitants dels municipis del Maresme i també crearà nous espais de relació comercial, cultural i
de lleure.

•

Ens oposarem fermament contra la Ronda Maresme, els “laterals”, que serà una nova autovia
de quatre carrils, paral·lela i lateral a l’autopista actual, que travessarà la comarca i produirà un
fort impacte i afectació a tot el territori del Maresme i dels municipis que trepitja, com ara el de
Vilassar. La Ronda només afavoreix els lobbies de la construcció.
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Atenció a les persones
•

Engegarem els horts urbans previstos i estudiarem la possibilitat de fer-ne a la Galbanya.
Aquesta iniciativa permetrà atendre les necessitats sobretot de la gent gran i d’altres col·lectius.
El conreu dels horts és una activitat social que evita l’aïllament, crea espais de lleure i té una
funció revitalitzadora i beneficiosa per a aquests sectors molt importants de la població.

•

Gestionarem de manera conjunta les instal·lacions esportives municipals, millorant la qualitat i
eficiència del servei. Més gestió i més qualitat en el servei optimitzant recursos, perquè l’esport
és un dels valors que generen qualitat de vida i cohesionen la població. L’esport és un bé
cultural i lúdic molt important per afrontar nous reptes personals i laborals.

•

Farem que la nova biblioteca sigui un eix cultural on s’ofereixin diverses activitats destinades a
tots els públics. Davant les noves necessitats culturals cal disposar d’obres en tots els formats,
però també de nous plantejaments en el conreu de les arts i les lletres. En aquest sentit, volem
ser un poble pioner i amb una ambiciosa iniciativa.
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Atenció a les persones
•

Aplicarem els criteris que hem utilitzat amb les vetlles d’estiu per fer que la festa major sigui un
èxit de participació i tingui un cost sostenible. A més, sondejarem totes les necessitats de la
població perquè sigui realment una festa grossa i representativa de tots els sectors socials i
culturals.

•

Engegarem el projecte Masoveria Jove (2012-2015), com un dels pilars del Pla d’emancipació
jove, per facilitar l’accés al seu primer habitatge i alhora recuperar edificis buits del poble.
Aquest projecte s’obrirà a l’àmbit comarcal.

•

Farem un hotel d’entitats a l’emplaçament de l’actual Mercat del Carme, per revitalitzar
l’associacionisme local com a centre neuràlgic que estimularà la cooperació i generarà idees de
futur entre les entitats i amb l’Espai Jove. També aprofitarem per remodelar l’edifici i adequar-lo
a la normativa actual.
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Atenció a les persones
•

Potenciarem l'assistència domiciliària per oferir un servei més complert i de qualitat ampliant
l’horari de la jornada i orientant-lo més població. Aquest projecte ha de permetre la màxima
autonomia i qualitat de vida per a la nostra gent gran.

•

Engegarem els tràmits necessaris perquè es construeixi un nou CAP i exigirem que disposi de
servei de pediatria, ginecologia i metge de guàrdia permanentment.

•

Asfaltarem el camí de la costa des del carrer del Carme fins al carrer del Nord per tal de
promoure una via alternativa de connexió ràpida i còmoda amb els punts més distanciats de la
vila.
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Atenció a les persones
•

Crearem un eix comercial entre el nou mercat municipal, el centre i Can Salvet prioritzant el pas
per a vianants.

•

Estudiarem la urbanització d'un passatge de vianants entre el torrent Galbanya i el carrer Rafart
per facilitar l'accessibilitat al barri.

•

Elaborarem un Pla d'equipaments per regular tots els espais de què disposa l'ajuntament i
satisfer les necessitats presents i futures de les entitats, associacions de veïns i serveis públics.
Aquest Pla representarà una excel·lent guia de serveis en què tots els ciutadans de Vilassar s’hi
han de sentir inclosos, a través dels diversos grups o entitats.

•

Recuperarem els trets identitaris del municipi apostant per l'obertura definitiva del castell, el
canvi de topònim i prioritzant els noms dels carrers que siguin referents per al poble i per al
país.
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Atenció a les persones
•

Recuperarem zones de parcs infantils al centre del poble, com per exemple a la plaça de la
Massa o als Jardinets, i adequarem els ja existents per fer-los més segurs, nets i acollidors.

•

Potenciarem els serveis socials per poder donar resposta a la situació generada per l’entorn
econòmic actual. Des de l’esquerra catalana lluitarem perquè no manqui cap servei que
desafavoreixi la població amb menys poder adquisitiu.

•

Hem d’estendre la llengua i la cultura del país a tot el poble, acollir els barris més marginals,
incentivar-ne la participació. Per aconseguir-ho, programarem –amb diversos centres i entitats
culturals com ara el de La Massa– tallers, xerrades, debats, campanyes de sensibilització,
festes populars que permetin consolidar l’ús de la llengua històrica i cohesionar molt més la
població, sempre des del respecte per la llengua i la cultura pròpies. Perquè Vilassar ha de ser
un model de poble en el qual es pugui emmirallar el país.

.
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Atenció a les persones
•

Convertirem la web de l'Ajuntament en una veritable eina de comunicació amb els ciutadans i
ciutadanes i en una finestra perquè la majoria de gestions es puguin fer via internet.

•

Hem creat un pla de comunicació per al municipi, on es tingui present la informació cap al
ciutadà per tots els canals possibles (ràdio, butlletí, web i xarxes socials). En el nou mandat
Esquerra de Vilassar acostarà més encara a les persones tots aquests mitjans amb nous i
millors formats per fer més poble i més futur.
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